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คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) 
ครั้งที่  9/2561 

วันอังคารที่  11  กันยายน  2561  เวลา 13.30 – 17.35 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. อาจารยปยะ  มีอนันต  (แทน) คณบดีคณะครุศาสตร     กรรมการ 
9. ผศ.ดร.ภาคิน โชติเวศยศิลป คณบดีคณะมนุษยศาสตรฯ     กรรมการ 
10. ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุงพรหม  คณบดีคณะวิทยาศาสตรฯ            กรรมการ 
11. ผศ.นันทนิธิ์   เอิบอ่ิม  (แทน) คณบดีคณะวิทยาการจัดการ       กรรมการ 
12. ดร.สุขรักษ   แซเจี่ย  (แทน) ผูอํานวยการสถาบันวิจัยฯ       กรรมการ 
13. อาจารย ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา       กรรมการ 
14. อาจารยสาโรช ปุริสังคหะ ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและ 

     เทคโนโลยีสารสนเทศ      กรรมการ 
15. อาจารย ดร.นริสานันท  เดชสุระ ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑติศึกษา  

             กรรมการ 
16. อาจารยสุทัศน อูทอง  ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ    กรรมการ 
17. นางสาวเพลินตา โมสกุล  ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน        กรรมการ 
18. นางลักขณา  เตชวงษ  ผูอํานวยการกองกลาง      กรรมการ 
19. นางสารภ ี  พูลศิริ  ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา     กรรมการ 
20. ดร.เกษรา  ศรีวิเชียร ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา     กรรมการ 
21. นางลักขณา  เตชวงษ  ผูอํานวยการกองกลาง รักษาการในตําแหนง 

     ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี     กรรมการ 
22. นางศิขรินทร  สุวรรณทัศน นิติกร        กรรมการ 
23. นางสาวกาญจนพิชญา  ภิญญา รักษาการหัวหนางานกิจการคณะกรรมการ  ผูชวยเลขานุการ 
24. นางนงคราญ  คงสมทรง เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป      ผูชวยเลขานุการ 
25. นางปยะนุช  สุขเพ็ชร  เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป      ผูชวยเลขานุการ 
26. นางจิราพร  พัฒนธนกิจ เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป      ผูชวยเลขานุการ 
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ผูลาประชุม 
อาจารย ดร.กิติมา ทามาลี           ผูชวยอธิการบดีฝายบริการวิชาการฯ   ติดราชการ 
 

ผูเขารวมประชุม 
1. นางสาวปวีณา  สุดลาภา  (แทน) หัวหนางานตรวจสอบภายใน 
2. อาจารยมนภัทร  บุษปฤกษ ประธานคณะกรรมการดําเนินงานศูนยฝกปฏิบัติการฯ 
3. นางสาวกาญจนา  เงินออน  หัวหนาสํานักงานคณะครุศาสตร 
4. นางอรัญญา   จงกลรัตน หัวหนาสํานักงานคณะมนุษยศาสตรฯ 
5. นางวิรินดา   มีบํารุง  หัวหนาสํานักงานคณะวิทยาศาสตรฯ 
6. วาที่รอยตรีหญิงรัตติยา พาวินัย  หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา 
7. นางสาวพรสวรรค  คลายกัน หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
8. นางสาวพิจิกามาศ  แยมบู  หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการสํานักวิทยบริการฯ 
9. นางสาวเบญจลักษณ  ชิดชาญชัย รักษาการหัวหนางานประกันคุณภาพ 
 

เริ่มประชุม   เวลา 13.30 น. 
 

          ประธานพิจารณาจํานวนกรรมการที่มาประชุมและเห็นวาครบองคประชุมแลว จึงเปด                 
การประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ 

ระเบียบวาระที่ 1.1   การปรับปรุงซอมแซมพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัย 

 สาระสําคัญโดยยอ 

เน่ืองจากขณะนี้ภายในมหาวิทยาลัยไดมีการปรับปรุงซอมแซมถนนสายหลัก  ระบบไฟฟา 
และจะตองทําการปดถนนในสวนที่เก่ียวของกับพ้ืนที่ปรับปรุงดังกลาว  ดังนั้นจึงขออภัยในความไมสะดวก           
ในการปรับปรุงครั้งนี ้
  

 มติ/ความเห็นของที่ประชมุ 
   รับทราบ   

 

ระเบียบวาระที่ 1.2  การจัดงานเกษียณอายุราชการ 

 สาระสําคัญโดยยอ 

 ในนามตัวแทนของผูเกษียณอายุราชการ  ตองขอขอบคุณทุกหนวยงานที่เตรียมจัดงาน
เกษียณอายุราชการใหในวันที่ 13 กันยายน 2561 
 

 มติ/ความเห็นของที่ประชมุ 
   รับทราบ   
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ระเบียบวาระที่ 1.3  การทําความเขาใจในวาระเรื่องแจงเพื่อทราบจากอธิการบดีตอสภามหาวิทยาลัย 
 

 สาระสําคัญโดยยอ 
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยจะมีเรื่องแจงเพื่อทราบจากอธิการบดี  ซึ่งตอไปจะมี       

การกํากับติดตามยุทธศาสตรการพัฒนาทองถ่ินที่สําคัญของมหาวิทยาลัย  โดยในการประชุมสภา
มหาวิทยาลัยจะมีเรื่องแจงเพ่ือทราบประกอบดวย 

วาระที่ 5.2.1  รายงานการเงินของมหาวิทยาลัย   
วาระที่ 5.2.2  บุคลากร   
วาระที่  5.2.3 รายงานความคืบหนาการดําเนินงานยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่น          

เปนการรายงานผลการดําเนินงานในรอบเดือนที่ผานมาของ 5 พื้นที่ คือ พ้ืนที่ที่ 1 บานอบทม  พ้ืนที่ที่ 2 
บานลาว  พ้ืนที่ที่ 3 บานคลองจิก  พื้นที่ท่ี 4 บานลําไทร  พื้นที่ท่ี 5  บานพยอม   

วาระที่ 5.2.4 รายงานความคืบหนาการดําเนินงานยุทธศาสตรการผลิตและพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

วาระที่ 5.2.5 รายงานความคืบหนาการดําเนินงานยุทธศาสตรการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม
และประวัติศาสตร 

วาระที่ 5.2.6 รายงานความคืบหนาการดําเนินงานยุทธศาสตรดานวิทยาศาสตรสุขภาพและ
สิ่งแวดลอม 

วาระที่ 5.2.7 รายงานความคืบหนาการดําเนินงานยุทธศาสตรดาน Smart  University  
วาระที่ 5.2.8 รายงานความคืบหนาการดําเนินงานยุทธศาสตรดาน Green  University 
วาระที่ 5.2.9 รายงานความคืบหนาการดําเนินงานยุทธศาสตรดานการพัฒนาภาษาอังกฤษ 
วาระที่ 5.2.10 รายงานความคบืหนาการดําเนินงานยุทธศาสตรดาน UBI 

 

 มติ/ความเห็นของที่ประชมุ 
   รับทราบ   

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชมุ 

ระเบียบวาระที่ 2.1  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  ครั้งที่  8/2561  

สาระสําคัญโดยยอ 
มหาวิทยาลัยไดกําหนดใหมีการประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.)               

ครั้งที่ 8/2561 เม่ือวันอังคารที ่14 สิงหาคม  2561 เวลา 13.30 น. ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) นําเสนอรายงานการประชุม            
ครั้งที่ 8/2561 เพื่อขอใหที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 

 

มต/ิความคิดเห็นของที่ประชุม 
  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 8/2561              
โดยมกีารแกไข ดังตอไปนี้ 
 



 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา  ครั้งที่  10/2561 

 

4 

1. หนา 15 ระเบียบวาระที่ 4.3 มติที่ประชุม ขอ 2 ใหตัดขอความ “พรอมกับอัตรา
เจาหนาที่ 1 คน” ออก 

2. หนา 15 ระเบียบวาระที่  4.3 มติที่ประชุม ขอ 4  คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร (1) งานวิชาการ (2) งานกิจการนักศึกษา (รวมงานติดตามบัณฑิต) ใหสังกัดในสํานักงาน
คณบดี   
 

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม 

ระเบียบวาระที่ 3.1  รายงานขอมูลการดําเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ครั้งที่ 8/2561 

สาระสําคัญโดยยอ 
  เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) นําเสนอรายงานขอมูลจากการดําเนินงานและ   
ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันอังคารท่ี 14  สิงหาคม  
2561  ดังตอไปนี้ 
 

ระเบียบ
วาระท่ี 

เร่ือง 
มติท่ีประชุม/ขอเสนอแนะ 

และขอส่ังการ 
ผลการปฏิบัตติามมต ิ

3.2 ขอความเห็นชอบ (ราง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
เรื่อง นโยบายการยกระดับมาตรฐาน
ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษา 

เห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา เรื่อง นโยบายการยกระดบั
มาตรฐานภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษา และมี
แกไขขอความขอ 9(2) “ผูเรยีนสามารถเขาใจ
ขอความที่ยาวที่มีหัวขอที่ซับซอนและ
หลากหลาย”และใหแกไขเลขไทยเปนเลข    
อารบิค 

- แจงมติการประชุมใหแกหนวยงาน        
ที่เกี่ยวของไดรับทราบ 

- อธิการบดีลงนามเรียบรอยแลว           
เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2561 

3.3 ขอความเห็นชอบ (ราง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
เรื่อง  การกาํหนดบัญชีคาจางขั้นต่าํขั้นสูง  
และฐานคํานวณคาจางพนักงาน
มหาวิทยาลัย 

เห็นชอบฐานการคํานวณกําหนดบัญชีคาจาง
ขั้นต่ําขั้นสูงของแตละประเภท  และใช           
วิธีคํานวณจากคาจางของแตละคนเปนฐาน
ในการคาํนวณ  โดยไมมีคากลาง  ตามบญัชี
แนบทาย 1 เมื่อแกไขเรียบรอยแลวใหนาํเขา
การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบคุคล
ประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม) ตอไป 

- แจงมติการประชุมใหแกหนวยงาน        
ที่เกี่ยวของไดรับทราบ 

- นําเขาการประชุมคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย 
(ก.บ.ม) ครั้งที่ 6/2561 วันที่ 28 สิงหาคม 
2561 มติที่ประชุมมอบหมายใหงาน
บริหารงานบุคคล กองกลาง ทบทวน   
การคดิคํานวณคาจางขั้นต่ําขั้นสูงของ
พนักงานมหาวิทยาลัยใหมอีกครั้ง โดยใช
หลักคิดคํานวณในอัตรารอยละ 4 ของ 
ฐานคาจางแตละประเภท และใหนาํเสนอ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํา
มหาวิทยาลัย (ก.บ.ม) พิจารณาใหความ
เห็นชอบในคราวประชุมครั้งตอไป 

3.4 ขอความเห็นชอบ (ราง) ขอบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา     
วาดวย  คณะกรรมการติดตาม  
ตรวจสอบ  และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. .... 

เห็นชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลยั    
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย  
คณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ  และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... 
และใหแกไขตามขอเสนอแนะของ  

- แจงมติการประชุมใหแกหนวยงาน        
ที่เกี่ยวของไดรับทราบ 

- นําเขาการประชุมคณะกรรมการปรับปรงุ
และยกรางกฎหมาย  ครั้งที่ 8/2561   
วันที่ 18 สิงหาคม 2561 มติที่ประชุม 
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คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) 
ดังตอไปนี้ 
1. ขอ 5(1) แกไขเปน “ประธานซึ่งแตงต้ัง

จากบุคคลภายนอก” 
2. ขอ 5(2) แกไขเปน “กรรมการจํานวนหา

คน ซึ่งแตงตั้งจากผูทรงคุณวุฒิที่เปน
บุคคลภายนอก” 

3. ใหสํานักงานอธิการบดีเปนหนวยธุรการ
ของคณะกรรมการ 

4. การแตงตั้งคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง
จะแตงตั้งชุดเดยีว  

5. ขอ 6(2) แกไขเปน “เปนผูทรงคุณวุฒิ
ทางดานอุดมศึกษาที่มีความสนใจและ
เห็นความสําคัญของการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษา หรือการศึกษา        
เพื่อพัฒนาทองถิ่น” 

6. ขอ 6 ตองเปนผูที่มีความรูและ
ประสบการณการจัดการศกึษา         
การบริหารในระดับอุดมศึกษาตามมาตรา 
50 

7. ใหมหาวิทยาลยัเสนอรายชื่อผูที่มี
คุณสมบัตเิปนประธาน จาํนวน 2 คน 
เลือก 1 คน  คณะกรรมการ จํานวน 10 
คน เลือก 5 คน 

8. การกําหนดคาตอบแทนจะพจิารณาใน
ภายหลัง  

    เมื่อปรับแกไขเรียบรอยแลวใหนําเขา  
การประชุมคณะกรรมการปรับปรุงและ    
ยกรางกฎหมายของมหาวิทยาลัยและ      
การประชุมสภามหาวิทยาลัยตอไป 

เห็นชอบ 
- นําเขาการประชุมสภามหาวิทยาลยั      

ครั้งที่ 9/2561 วันที่ 12 กันยายน 2561 

4.1 ขอความเห็นชอบ (ราง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการประเมินผล
การปฏิบัติราชการ  ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 และ (ราง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
เรื่อง หลักเกณฑ  และวิธีการดาํเนินการ
เลื่อนเงินเดือนขาราชการ  ประจาํป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 

1. เห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัย    
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  เรื่อง 
หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ    
พ.ศ. 2562  โดยมีปรับแกไขขอ 4 แบบที่ใช
ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการมี 4 
แบบ ใหใสตัวยอเขาไปดวย เชน ปมว.  
ปวส. และขอ 4.1 คําวา “สภา” ใหใสชื่อ
เต็มวา “สภามหาวิทยาลัย” 

2. เห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัย    
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  เรื่อง 
หลักเกณฑ  และวิธีการดําเนินการเลื่อน
เงินเดอืนขาราชการ  ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 และใหแกไขขอความ “วงเงนิ
จาก 3% เปน รอยละ 3” 

 

- แจงมติการประชุมใหแกหนวยงาน        
ที่เกี่ยวของไดรับทราบ 

- นําเขาการประชุมคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย 
(ก.บ.ม) ครั้งที่ 6/2561 วันที่ 28 สิงหาคม 
2561  มติที่ประชุม เห็นชอบ 
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4.2 ขอความเห็นชอบ (ราง) ขอบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา      
วาดวย  หลักเกณฑและวิธีการเขาสู
ตําแหนงทางวิชาการ  ตาํแหนงผูชวย
ศาสตราจารย รองศาสตราจารย และ
ศาสตราจารย พ.ศ. .... 

เห็นชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลยัราชภัฏ
พระนครศรอียุธยา  วาดวย  หลกัเกณฑและ
วิธีการเขาสูตําแหนงทางวิชาการ  ตําแหนง
ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และ
ศาสตราจารย พ.ศ. .... โดยมอบใหรอง
อธิการบดีฝายกิจการพิเศษและกฎหมาย 
พิจารณาคําวา “หัวหนาภาค” กับ “ประธาน
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร” วาควรใช 
คําใดจึงจะเหมาะสม  และเมื่อปรับแกไข
เรียบรอยแลวใหนําเขาการประชุม
คณะกรรมการปรับปรุงและยกรางกฎหมาย
และการประชุมสภามหาวิทยาลยัตอไป 

- แจงมติการประชุมใหแกหนวยงาน        
ที่เกี่ยวของไดรับทราบ 

- นําเขาคณะกรรมการปรับปรุงและยกราง
กฎหมายของมหาวิทยาลยั ครั้งที่ 8/2561 
วันที่ 18 สิงหาคม 2561 มติที่ประชุม 
เห็นชอบ 

- นําเขาการประชุมสภามหาวิทยาลยั     
ครั้งที่ 9/2561 วันที่ 12 กันยายน 2561 

4.3 ขอความเห็นชอบการปรับโครงสรางการ
แบงสวนราชการภายในและอัตรากาํลัง 4 
ป (ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

เห็นชอบการปรับโครงสรางการแบงสวน
ราชการภายในและอัตรากําลัง 4 ป 
(ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) 
มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยธุยา   
และใหปรับแกไขตามขอเสนอแนะของ 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) 
ดังตอไปนี้ 
1. กองกลาง  ใหเพิ่มงานนิตกิาร  และงาน

พัสดุ 
2. ศูนยสหกิจศึกษาใหไปสังกัดกองบริการ

การศกึษา  
3. ศูนยการศึกษาการพัฒนาครู ผูบริหาร 

และบุคลากรทางการศกึษารวมกับ
สถาบันพัฒนาการสอน  และใชชื่อใหม
เปน “ศูนยพัฒนาครู  ผูบริหาร และ
บุคลากรทางการศึกษา 

4. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร     
(1) งานวิชาการ (2) งานกิจการนักศึกษา 
(โดยรวมงานติดตามบัณฑิต)              
ใหสังกัดสํานักงานคณบดี 

5. ศูนยบมเพาะธุรกิจของคณะวิทยาการ
จัดการไปรวมอยูในศูนยบมเพาะวิสาหกจิ 
(UBI) โดยโครงสรางการบริหารขึ้นตรงกบั
มหาวิทยาลัย  และใหคณะวิทยาการ
จัดการเปนผูรับผิดชอบ 

6. แตละคณะใหมีงานหลัก 4 งานที่
เหมือนกัน คือ งานบริหารงานทั่วไป  
งานบริหารวิชาการและพัฒนาการเรยีน
การสอน  งานบริการและพัฒนา
นักศึกษา  งานบัณฑิตศกึษา  

        เมื่อปรับแกไขเรียบรอยแลวใหนาํเขา
การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบคุคล
ประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม) และการประชุม
สภามหาวิทยาลัยตอไป 

- แจงมติการประชุมใหแกหนวยงาน        
ที่เกี่ยวของไดรับทราบ 

- นําเขาการประชุมคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย   
ครั้งที่ 6/2561 วันที่ 28 สิงหาคม 2561 
มติที่ประชุม เห็นชอบ 

- นําเขาการประชุมสภามหาวิทยาลยั      
ครั้งที่ 9/2561 วันที่ 12 กันยายน 2561  
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4.4 ขอความเห็นชอบ (ราง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
เรื่อง  นโยบายปองกันและแกไขปญหา
การสูบบุหรี่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

เห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรอียุธยา  เร่ือง  นโยบายปองกัน
และแกไขปญหาการสูบบุหรี่ในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และใหปรับแกไข
ตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบรหิาร
มหาวิทยาลัย (ก.บ.) ดังตอไปนี ้
1. มอบใหรองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษ

และกฎหมายเพิ่มเติมการอางอิงของ
กฎหมาย  

2. ขอ 2 เพิ่มขอความ “ยกเวนสถานที่ที่
มหาวิทยาลัยจัดไวใหเปนการเฉพาะ” 

3. ขอ 3 แกไขเปน  “ใหผูบรหิาร  คณาจารย  
และบุคลากร ปฏิบัติตนเปนแบบอยางแก
นักศึกษา” 

4. ขอ 4  แกไขเปน “หามนักศึกษาสูบบหุรี่
ขณะสวมเคร่ืองแบบนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา
ยกเวนสถานท่ีที่มหาวิทยาลัยจัดไวใหเปน
การเฉพาะ” 

- แจงมติการประชุมใหแกหนวยงาน        
ที่เกี่ยวของไดรับทราบ 

- อยูระหวางการดาํเนินการปรับแกไข   
และเสนออธกิารบดีลงนามตอไป 

4.5 ขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการ 
ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

เห็นชอบแผนปฏบิัติราชการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลยั    
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และใหปรับแกไข
ตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบรหิาร
มหาวิทยาลัย (ก.บ.) ดังตอไปนี ้
1. ใหนํางบประมาณในสวนของศูนยฝก

ปฏิบัติการวิชาชพีธุรกจิ (อาคารสวน
หลวง)  เงนิรายได   ตลาดนัด  และศูนย
หนังสือมหาวิทยาลยัราชภฏั
พระนครศรอียุธยาเขามาในแผนปฏบิัติ
ราชการน้ีดวย 

2. มอบใหกองนโยบายและแผนและ
หนวยงานที่รับผิดชอบโครงการปรับแก
การเช่ือมโยงโครงการหลกัเพื่อใหเกิด
ความถูกตอง  

3. หนา 38 แกไขผูรับผิดชอบโครงการ
พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรเปนคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

4. โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยสูการเปน 
Smart  University ขอรายละเอยีด
เพิ่มเติมเพ่ือใหทราบขอมูลที่ชัดเจนมาก
ยิ่งขึ้น 

5. โครงการพัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณ 
มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา 
ปรับเพิ่ม จํานวน 75,000 บาท 

 
 

- แจงมติการประชุมใหแกหนวยงาน        
ที่เกี่ยวของไดรับทราบ 

- นําเขาการประชุมสภามหาวิทยาลยั     
ครั้งที่ 9/2561 วันที่ 12 กันยายน 2561 
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4.6 ขอความเห็นชอบ (ราง) ระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
วาดวย  การใชจายเงินคากิจกรรม
นักศึกษา พ.ศ. .... 

เห็นชอบ (ราง) ระเบยีบมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรอียุธยา  วาดวย  การใชจายเงิน     
คากิจกรรมนักศึกษา พ.ศ. .... และใหปรับ  
แกไขตามขอเสนอแนะของคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลยั (ก.บ) 
ดังตอไปนี้ 
1. ขอ 8(1) แกไขเปน “รองอธิการบดีทีไ่ดรับ

มอบหมายจากอธิการบด ีเปนประธาน” 
2. ขอ 8(3) แกไขเปน “รองคณบดีที่ไดรับ

มอบหมายจากคณบดี 4 คณะ เปน
กรรมการ” 

เมื่อปรับแกไขเรียบรอยแลวใหนาํเขาการ
ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงและยกราง
กฎหมายและการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ตอไป 

- แจงมติการประชุมใหแกหนวยงาน        
ที่เกี่ยวของไดรับทราบ 

- นําเขาการประชุมคณะกรรมการปรับปรงุ
และยกรางกฎหมายของมหาวิทยาลยั  
ครั้งที่ 8/2561 วันที่ 18 สิงหาคม 2561 
มติที่ประชุมเห็นชอบ 

- นําเขาการประชุมสภามหาวิทยาลยั     
ครั้งที่ 9/2561 วันที่ 12 กันยายน 2561 

4.7 ขอความเห็นชอบการจางเจาหนาที่ประจํา
ตามสัญญา จาํนวน 2 อัตรา 

ใหรอผลการพิจารณาแผนกรอบอัตรากาํลงัที่
จะเขาสูการพิจารณาของการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย  และใหนํากลับเขามาพิจารณา
ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย (ก.บ.) ตอไป 

- แจงมติการประชุมใหแกหนวยงาน        
ที่เกี่ยวของไดรับทราบ 
 

4.8 ขอความเห็นชอบ (ราง) ระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา   
วาดวย  การจัดตั้งและบริหารศูนยบม
เพาะวิสาหกิจ  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา  พ.ศ. 2561 

เห็นชอบในหลักการ (ราง) ระเบยีบ
มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา    
วาดวย  การจัดตั้งและบริหารศนูยบมเพาะ
วิสาหกจิ  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรอียุธยา พ.ศ. 2561 และให
ปรับแกไขตามขอเสนอแนะของคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลยั (ก.บ.) 
ดังตอไปนี้ 
1. บรรทัดที่ 3 ใหตัดขอความวา “ใหแก

มหาวิทยาลัย  เพือ่เปนคาใชจายใน           
การดําเนินงานจัดตั้งศูนยบมเพาะ
วิสาหกจิ” 

2. เพิ่มเติมนิยาม คําวา “เงินอุดหนุน”     
ใหรวมงบประมาณการพัฒนานักศึกษา 
ใหเปนผูประกอบการ จํานวน 500,000 
บาทดวย 

3. ขอ 6(1) แกไขเปน “อธิการบดีหรอืผูที่
ไดรับมอบหมายจากอธิการบดี เปน
ประธานกรรมการ” 

4. ขอ 6(3) แกไขเปน “ผูทรงคุณวุฒิจาก
บุคคลภายนอก ไมเกิน 3 คน และจาก
บุคคลภายในมหาวิทยาลัย ไมเกิน 3 คน 
เปนกรรมการ” 

5. ขอ 6(4) ตัดขอความวา “คุณสมบัต ิ
หลักเกณฑ และวิธกีารไดมาซึ่ง
ผูทรงคุณวุฒิใหเปนไปตามประกาศ

- แจงมติการประชุมใหแกหนวยงาน        
ที่เกี่ยวของไดรับทราบ 

- นําเขาคณะกรรมการปรับปรุงและยกราง
กฎหมายของมหาวิทยาลยั ครั้งที่ 8/2561 
วันที่ 18 สิงหาคม 2561 มติที่ประชุม 
เห็นชอบ 

- นําเขาการประชุมสภามหาวิทยาลยั     
ครั้งที่ 9/2561 วันที่ 12 กันยายน 2561 
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ระเบียบ
วาระท่ี 

เร่ือง 
มติท่ีประชุม/ขอเสนอแนะ 

และขอส่ังการ 
ผลการปฏิบัตติามมต ิ

มหาวิทยาลัย” ออก และแกไขเปน 
ผูทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกและ
บุคคลภายในมหาวิทยาลัยตามคาํแนะนาํ
ของอธิการบด”ี 

6. ขอ 7(8) ปรับขอความใหมีความชัดเจน  
รัดกุม 

       เมื่อปรับแกไขเรียบรอยแลวใหนําเขา
การประชุมคณะกรรมการปรับปรุงและยก
รางกฎหมายของมหาวิทยาลัยและการ
ประชุมสภามหาวิทยาลยัตอไป 

 
 

   มติ/ความเห็นของที่ประชมุ 
   รับทราบ   

 

ระเบียบวาระที่ 3.2  พิจารณารายงานผลการดําเนินงานการขยายเวลาเปดใหบริการหองสมุด
นอกเวลา 

 

 สาระสําคัญโดยยอ 
ตามที่สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศไดขออนุญาตเปดใหบริการนอกเวลา

ราชการกับนักศึกษา บุคลากร  และประชาชนทั่วไป ระหวางวันที่  6 – 31 สิงหาคม 2561           
เวลา 16.30 น. – 18.30 น. (ยกเวนวันเสาร – วันอาทิตย และวันหยุดนักขัตฤกษ) เพ่ือใหนักศึกษาได
มีสถานท่ีศึกษาคนควา  โดยจะเปดใหบริการหองสมุดทุกชั้น  และทุกจุดบริการ นั้น 

บัดนี้ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดเปดใหบริการมาแลว ตั้งแตวันที่        
6 – 17 สิงหาคม 2561 (ยกเวนวันเสาร – วันอาทิตย และวันหยุดนักขัตฤกษ) เปนเวลารวม 9 วัน    
จึงขอรายงานผลการดําเนินงาน  เพ่ือใหทางมหาวิทยาลัยพิจารณาและจะไดดําเนินการขยายเวลา            
เปดใหบริการในเดือนถัดไป   

 
 

มติ/ความเห็นของที่ประชมุ 
 ใหทดลองเปดใชบริการนอกเวลาอีก 1 เดือน  และเก็บขอมูลสถิติผูใชบริการตลอดทั้งวัน       

และนํามาเปรียบเทียบกับเดือนที่ผานมา แลวนํามาพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย (ก.บ.) ในครั้งตอไป 
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ระเบียบวาระที่ 3.3  ขอทบทวน (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  เร่ือง  
นโยบายปองกันและแกไขปญหาการสูบบุหร่ีในพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

 

 สาระสําคัญโดยยอ 
ตามที่งานนิติการไดรับมอบหมายใหตรวจสอบการจัดทํา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัย   

ราชภัฏพระนครศรอียุธยา  เรื่อง  นโยบายปองกันและแกไขปญหาการสูบบุหรี่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยาตามท่ีกองพัฒนานักศึกษาไดนําเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณา  รายละเอียดทราบ    
แลวนั้น 

เพ่ือใหการออกประกาศดังกลาวเปนไปดวยความถูกตองและสอดคลองกับมาตรการและ
นโยบายรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการในการปองกันและปราบปรามยาเสพติดซึ่งเปนวาระแหงชาติ
ที่หนวยงานทุกภาคสวนตองถือปฏิบัติตามที่กําหนดไว  งานนิติการจึงไดปรับปรุงแกไข ดังนี ้

1. ปรับชื่อประกาศเปน “นโยบายและแกไขปญหาการสูบบุหรี่ในพื้นที่มหาวิทยาลัย   
ราชภัฏพระนครศรอียุธยา 

2. ยกเลิกความในขอ 1 เนื่องจากไมสามารถปฏิบัติตามไดทุกขอ 
3. ตัดขอความในขอ 4 ที่กําหนดวา “ยกเวนเขตสูบบุหรี่ที่กฎหมายกําหนดไว” ออก  

เนื่องจากประกาศกระทรวงศึกษาธิการไมไดกําหนดขอยกเวนไว 
4. เห็นควรเรียงลําดับขอใหม  โดยเริ่มตนจากขอหามแลวตามดวยขอใหปฏิบัติ เพื่อให

เกิดความเขาใจงาย 
 

 

มติ/ความเห็นของที่ประชมุ 
 เห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง นโยบายปองกันและ

แกไขปญหาการสูบบุหรี่ในพ้ืนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยมีปรับแกไขตามขอเสนอแนะ
ของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ดังตอไปนี ้

 1. ขอ 1  ใหตัดขอความ “ยกเวน “เขตสูบบุหรี”่ ที่มหาวิทยาลัยจัดไว” ออก 
 2. ตัดขอ 7 ออก 
 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องนําเสนอเพื่อพจิารณา 
 

ระเบียบวาระที่ 4.1  ขอความเห็นและขอเสนอแนะผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน    
ระดับหลักสูตร  และระดับคณะ  ปการศึกษา 2560 

 

 สาระสําคัญโดยยอ 
 ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ไดกําหนดจัดการประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายใน ปการศึกษา 2560 ระดับหลักสูตร  ในระหวางวันที่ 1 – 15 กรกฎาคม 2561 จํานวน 54 หลักสูตร 
และระดับคณะ  ในระหวางวันที่ 29 สิงหาคม – 1 กันยายน 2561 จํานวน 4 คณะ เพ่ือเปนการประเมินผล
การดําเนินงาน  ระดับหลักสูตร  และระดับคณะ  ในรอบปการศึกษา 2560 (วันที่ 1 สิงหาคม 2560 – วันที่ 
31 กรกฎาคม 2561) นั้น 
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 บัดนี้  การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับหลักสูตร  และระดับคณะ  ประจําป
การศึกษา 2560 ไดดําเนินการเสร็จสิ้นแลว  งานประกันคุณภาพจึงไดจัดทํารายงานผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับหลักสูตร  และระดับคณะ  ปการศึกษา 2560 นําเสนอคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย (ก.บ.) เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบและขอเสนอแนะ  ในการเปนแนวทางปรับปรุง            
การดําเนินงานในปการศึกษา 2561 ตอไป 

 เรื่องนี้ไดผานการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร จํานวน 48 หลักสูตร ในระหวางวันที่ 1 – 15 กรกฎาคม 2561  และผานการพิจารณาเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับคณะ จํานวน 4 คณะ ในระหวางวันที่ 29 สิงหาคม – 
วันที่ 1 กันยายน 2561 

 
  

มติ/ความเห็นของที่ประชมุ 
  รับทราบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร  และระดับคณะ ป
การศึกษา 2560 โดยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) มีขอเสนอแนะ ดังตอไปนี ้
  1. หนา 3 สรุปขอเสนอแนะภาพรวมจากการประเมินฯ ใหรวมเปนหมวดหมูเดียวกัน และควร
ระบุใหชัดเจนวาใครเปนผูเกี่ยวของ  มีการกํากับติดตามอยางไร  และใหจัดทําคําสั่งใหอธิการบดีลงนาม
เพ่ือใหทุกฝายดําเนินการตามหนาที่  
  2. การนํารองเขาสูฐานขอมูล TQR จํานวน 11 หลักสูตร ผานจํานวน 2 หลักสูตร ใหม ี      
การถอดบทเรียนวาเหตุใด 2 หลักสูตรนี้จึงผาน  ควรมีการทํา KM รวมกัน และจะทําอยางไร  ใหผล      
การประเมินอยูในระดับที่ดีขึ้น 
  3. ควรมีปรับปรุงหลักสูตรที่ไมใชหลักสูตรปกติ เชน หลักสูตรปริญญาโท   
  4. หลักสูตรระยะสั้นกับหนวยงานภายนอก  จะทําอยางไรใหมีหลักสูตรเพิ่มมากขึ้น 
  5. ควรมีการตั้งคาเปาหมายเพ่ือมุงหวังใหมีการพัฒนาไปสูเปาหมายมากยิ่งข้ึน  
  

ระเบียบวาระที่ 4.2  ขอความเห็นชอบรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน  เพื่อเผยแพร
หลักสูตรที่ มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQR) 

 

 สาระสําคัญโดยยอ 
 ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ไดใหความสําคัญในการดําเนินงานดาน     

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  โดยไดดําเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  เปนประจําทุก
ปการศึกษาและสนับสนุนใหทุกหนวยงานพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานในการจัดการเรียนการสอนใหมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 

 โดยในปการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยไดคัดเลือกหลักสูตรที่มีคุณภาพ  ที่มีผลการประเมิน  
ระดับ “ดี” ข้ึนไปติดตอกัน 2 ป เพ่ือเขาสูกระบวนการประเมินคุณภาพภายใน  เพื่อเผยแพรหลักสูตรที่มี
คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชิต (TQR : Thai  Qualifications  
Register)  ประจําปการศึกษา 2560 โดยมีหลักสูตรนํารองการประเมินฯ  จํานวน 11 หลักสูตร  โดยผล
การประเมินมี 2 หลักสูตร  ที่สามารถเขาสูกระบวนการประเมินคุณภาพภายใน  เพ่ือเผยแพรหลักสูตรที่มี
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คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQR) คือ 1. หลักสูตร
การศึกษาปฐมวัย  คณะครุศาสตร  2. หลักสูตรนิติศาสตร  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพรอม 

 ทั้งนี้  การเขาสูกระบวนการการประเมินคุณภาพภายใน  เพื่อเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพ
และมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQR)  มีขั้นตอนในการเผยแพร
หลักสูตร TQR โดยงานประกันคุณภาพไดดําเนินการถึงข้ันตอนการนําเสนอตอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย  
โดยจะตองผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) กอนนําเสนอตอที่ประชุม   
สภามหาวิทยาลัยตอไป 

 ดังนั้น  เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามขั้นตอนการดําเนินงานเพื่อเผยแพรหลักสูตร (TQR  :  
Thai  Qualifications  Register)  งานประกันคุณภาพ  ขอเสนอรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน
ดังกลาว เพ่ือขอความเห็นชอบ และนําเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยตอไป 

 เรื่องนี้ไดผานการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับหลักสูตร  ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2561  และผานการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพการศกึษาภายใน  ระดับหลักสูตร  ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 

 

มติ/ความเห็นของที่ประชมุ 
 เห็นชอบรายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน  เพื่อเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและ
มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQR)  และขอใหทีมงานชวยผลักดันในป
การศึกษาตอไป 
 

ระเบียบวาระที่ 4.3  ขอความเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
เรื่อง การดําเนินการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา  ระดับปริญญาตรี  ภาคปกติ  ประจําปการศึกษา 2562 

 

 สาระสําคัญโดยยอ 
 ตามที่สมาคมท่ีประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.) ไดกําหนดระบบการคัดเลือกบุคคล

เขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (Thai  university  Central  Admission  System :  TCAS)  ประจําป
การศึกษา 2562 กองบริการการศึกษาจึงไดจัดทํา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
เรื่อง  การดําเนินการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระดับปริญญาตรี  
ภาคปกติ  ประจําปการศึกษา 2562 (TCAS)  จํานวน 5 รอบ 

 
 

มติ/ความเห็นของที่ประชมุ 
  เห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  เรื่อง การดําเนินการ

คัดเลือกบุคคลเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ระดับปริญญาตรี  ภาคปกติ  
ประจําปการศึกษา 2562  โดยมีปรับแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
(ก.บ.) ดังตอไปนี้ 
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1. รอบ 1  Portfolio (แฟมสะสมผลงาน)  

รวม 1.1 กับ 1.2 พ้ืนที่บริการ รับสมัครวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 – วันท่ี 30 
ธันวาคม 2561 

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

3. รอบ 5 จากเดิม 5.1 ครั้งที่ 1 เปลี่ยนเปน รอบ 5 รับตรงอิสระ  ครั้งท่ี 2      

4. รอบ 5 จากเดิม 5.2 ครั้งที่ 2 เปลี่ยนเปน รอบ 6 รับตรงอิสระ  ครั้งท่ี 3 

5. ใหประชาสัมพันธการใหโควตากับวิทยาลัยเทคนิค และวิทยาลัยอาชีวศึกษาดวย 

6. ปรับวิธีการรับสมัครและคัดเลือกใหมีเลือกได 2 อันดับ (ยกเวนคณะครุศาสตรเลือกได 
1 อันดับ) 

  

ระเบียบวาระที่ 4.4  ขอความเห็นชอบ (ราง) แผนบริหารความเสี่ยง  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 และรายงานผล             
การดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงฯ 

 

 สาระสําคัญโดยยอ 
 ตามท่ีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา         

ไดจัดทํา (ราง) แผนบริหารความเสี่ยง  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 และติดตามความกาวหนาในการดําเนินงานตามแผนดังกลาวนั้น  และไดจัดทํารายงานผล
การดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงฯ เพ่ือเสนอตอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.)      
ใหขอเสนอแนะ ตอไป 

 
 

มติ/ความเห็นของที่ประชมุ 
  เห็นชอบ (ราง) แผนบริหารความเสี่ยง  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 และรายงานผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงฯ และคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) มีขอเสนอแนะใหทบทวนการระบุความเสี่ยงและปจจัยเสี่ยง  และใหเชิญ
ผูเชี่ยวชาญมาวางแผนและใหคําปรึกษาเพ่ือยกรางการจัดทําแผนความเสี่ยงใหมตั้งแตตนป  โดยใหจัดทํา
เปนโครงการของบประมาณจากมหาวิทยาลัย 

 

ระเบียบวาระที่ 4.5  ขอทบทวน (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย 
การดําเนินงานและการจัดหารายไดของศูนยฝกปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ 
(อาคารสวนหลวง) พ.ศ. ... 

 

 สาระสําคัญโดยยอ 
 ตามที่งานนิติการไดเสนอ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย 

การดําเนินงานและการจัดหารายไดของศูนยฝกปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ (อาคารสวนหลวง) พ.ศ. ... 
และผานความเห็นชอบตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ในคราวประชุมครั้งที่ 
1/2561 เมื่ อวันที่  9  มกราคม 2561 และคณะกรรมการปรับปรุ งและยกรา งกฎหมาย                  



 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา  ครั้งที่  10/2561 

 

14 

ของมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ 2561 แตเนื่องจาก          
มีประเด็นจะตองปรับปรุงแกไขในสาระสําคัญ  จึงขอเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย (ก.บ.) เพ่ือทบทวนในขอ 15 ของรางระเบียบดังกลาว 

 
 

มติ/ความเห็นของที่ประชมุ 
เห็ นชอบ (ร า ง )  ระ เบี ยบมหาวิทยาลัย ราชภัฏพระนครศรีอยุ ธยา  ว าด ว ย                

การดําเนินงานและการจัดหารายไดของศูนยฝกปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ (อาคารสวนหลวง) พ.ศ. ... 
โดยปรับแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ดังตอไปนี้ 

1. คํานิยาม “รองคณบดีฝายวิชาการ” แกไขเปน “รองคณบดีที่ไดรับมอบหมาย” 
2. เพ่ิมเติมคํานิยาม “คณะกรรมการสรรหา” 
3. หมวด 1 ขอ 5 คําวา “รองคณบดีฝายวิชาการ” แกไขเปน “รองคณบดีที่ไดรับ

มอบหมาย” 
4. หมวด 2 ขอ 14 ขอความหายไป 
5. หมวด 2 ขอ 15 (5) แกไขเปน ใหมีการกันเงินรายไดรอยละ 10 ของกําไรสุทธิ       

เพ่ือสงเปนเงินบํารุงการศึกษาใหกับมหาวิทยาลัย ท้ังนี้ ใหจัดสงภายใน 60 วันนับแตวันสิ้นงวดบัญชี
ของปงบประมาณ 

6. หมวด 2 ขอ 17 ใหตัดออก 
 

ระเบียบวาระที่ 4.6  ขอทบทวน (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  วาดวย  
การดําเนินงานและการจัดหารายไดของศูนยหนังสือ พ.ศ. ... 

 

 สาระสําคัญโดยยอ 
 ตามที่งานนิติการไดเสนอ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย  

การดําเนินงานและการจัดหารายไดของศูนยหนังสือ พ.ศ. ... ซึ่งผานความเห็นชอบที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2561 เม่ือวันที่ 9 มกราคม 2561 
และคณะกรรมการปรับปรุงและยกรางกฎหมายในคราวประชุมครั้งท่ี 2/2561 เมื่อวันท่ี 17 
กุมภาพันธ 2561 แตเนื่องจากมีประเด็นจะตองปรับปรุงแกไขในสาระสําคัญ  จึงขอเสนอตอที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) เพื่อทบทวนในขอ 7 ขอ 14 และขอ 16 ของรางระเบียบ
ดังกลาว 

 
 

มติ/ความเห็นของที่ประชมุ 
  เห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  วาดวย  การดําเนินงานและ
การจัดหารายไดของศูนยหนังสือ พ.ศ. ... 
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ระเบียบวาระที่ 5 แจงผลและนําเสนอแผนงานที่จะดําเนินการของหนวยงานตาง ๆ  
ระเบียบวาระที่ 5.1 คณบดีคณะครุศาสตร 
 

 สาระสําคัญโดยยอ 
  ผลการดําเนินงาน  เดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2561 

1. ทุกวันทําการ  เวลา 07.30 -16.30 น. โครงการบริการวิชาการการเตรียมความพรอมเด็กที่มี
ความตองการพเิศษกอนสงตอโรงเรียนเรียนรวม ณ อาคารศูนยการศึกษาพิเศษ 

2. วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ประชุมอาจารยประจําหลักสูตร  เรื่อง  การพัฒนาหลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต  เวลา 13.00 - 13.30 น. ณ อาคารครุสรรพสิทธิ์ คณะครุศาสตร  

3. วันที่ 4 – 5  สิงหาคม 2561 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเตรียมความพรอมในการสอบ O-Net 
(ครั้งที่ 2) โดยจัดอบรมใหกับบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือเตรียมความพรอมใหนักเรียนในสังกัด  วิทยากรโดย 
อาจารยปยะ  มีอนันต  เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ  หองประชุม 204  อาคารปฏิบัติการ  คณะครุศาสตร 

4. วันที่ 8 สิงหาคม 2561 ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ         
ปการศึกษา 2560 โดยไดเชิญประธานและเลขานุการผูรับผิดชอบรายองคประกอบ และคณะกรรมการกํากับ
ติดตามการประกันคุณภาพของคณะครุศาสตร เขารวมประชุม  เพื่อจัดทํารายงานการประเมินตนเอง (SAR)   
ปการศึกษา 2560 และเตรียมความพรอมในการรับการประเมิน  เวลา 13.30 น. ณ หองประชุม 204      
อาคารครุสรรพสิทธิ ์

5. วันที่ 11 - 13 และ 18 -19 สิงหาคม 2561 โครงการพัฒนานักศึกษาการศึกษาพิเศษ  
โครงการอบรมภาษามือไทยเบื้องตน ณ หองเรียน 218 และหองปฏิบัติการอาคารศูนยการศึกษาพิเศษ 

6. โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร   (คูปองครูประจําป 2561)  ซึ่งหลักสูตรผาน               
การรับรองจากสถาบัน คุรุพัฒนาและผานการคัดเลือกจากคณะกรรมการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
รหัส 617173001 ชื่อหลักสูตร RTI: ระบบการชวยเหลือนักเรียนที่มีปญหาทางการเรียนรู (RTI Model in 
Developing Students with Learning Disabilities)  จํานวน รุนละ 31 คน  รุนที่ 1  วันที่ 18 - 19  สิงหาคม 2561  
ณ หองประชุม 204 และหองปฏิบัติการอาคารศูนยการศึกษาพิเศษ 

7. วันที่ 19 สิงหาคม 2561 กิจกรรมพานักศึกษาอินโดนีเซียชมวิถีชีวิตและศิลปวัฒนธรรม
ไทย เวลา 07.30-21.30 น. ณ กรุงเทพมหานคร 

8. วันที่ 25 สิงหาคม 2561 กิจกรรมพานักศึกษาอินโดนีเซียชมศิลปวัฒนธรรมไทย เวลา 07.00 - 
20.30 น. ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

9. โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร  (คปูองครูประจําป 2561)  ซึ่งหลักสูตรผานการรับรอง
จากสถาบัน คุรุพัฒนาและผานการคัดเลือกจากคณะกรรมการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน รหัส 
611171001-003  หลักสูตร : การคัดกรองเด็กปฐมวัยที่มีความตองการพิเศษในสถานศึกษา รุนที่ 4  วันที่ 21 
- 22  สิงหาคม 2561 จํานวน 27 คน ณ  หองประชุม 204 และหองปฏิบัติการอาคารศนูยการศึกษาพิเศษ 

10. วันที่ 23 - 24 สิงหาคม  2561 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการใหคําปรึกษาและการดูแลเด็ก
ที่มีความตองการพิเศษสําหรับผูปกครอง (รายบุคคล) เวลา 08.00 - 16.30 น. ณ  หองประชุมผูปกครอง 109 
อาคารศูนยการศึกษาพิเศษ 

11. งานประกันคุณภาพคณะครุศาสตรไดจัดการประชุมคณะกรรมการกํากับติดตามการ
ประกันคุณภาพปการศึกษา เพ่ือติดตามหลักฐานผลการดําเนินงานรายงานการประเมินตนเอง (SAR)            



 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา  ครั้งที่  10/2561 

 

16 

ปการศึกษา 2560 และเตรียมความพรอมในการรับการประเมิน วันที่  23 สิงหาคม 2561 เวลา เวลา 13.30 น. 
ณ หองประชุม 211 อาคารครุสรรพสิทธิ ์

12. วันที่ 25 - 26  สิงหาคม 2561 โครงการบริการวิชาการจัดอบรมเรื่องการจัดกิจกรรม
นันทนาการสําหรับเด็กที่มีความตองการพิเศษ ณ หองปฏิบัติการอาคารศูนยการศึกษาพิเศษ  

13. วันที่ 26 สิงหาคม 2561 กิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในการทําอาหาร “ลูกชุบสุขสันต” 
นักศึกษาอินโดนีเซีย เวลา 09.00 - 12.30 น. ณ หองประชุม 204 อาคารปฏิบัติการคณะครุศาสตร 

14. วันที่ 29 สิงหาคม 2561 กิจกรรมแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมโครงการ "แลกเปลี่ยน
นักศึกษาไทย-อินโดนีเซีย-ฟลิปปนส รุนที่ 3"  เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ คณะครุศาสตร 
 

   แผนการดําเนินงาน ประจําเดือนกันยายน – ตุลาคม 2561 
1. วันที่ 12 กันยายน 2561 กิจกรรมประกวดดาวเดือน (รอบความสามารถพิเศษ)  เวลา 13.00 - 

16.30 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยฯ  
2. วันที่ 19 กันยายน 2561 กิจกรรมชวนนองทัศนาอยุธยากรุงเกา  เวลา 13.00 - 16.30 น.          

ณ โบราณสถานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
3. วันที่ 19 กันยายน 2561 ประชุมคณะกรรมการประจําคณะครุศาสตร ครั้งท่ี 7/2561           

เวลา 13.00-16.30 น.  ณ หองประชุม 223  อาคารศูนยการศึกษาพิเศษ  คณะครุศาสตร 
4. วันที่ 19 กันยายน 2561 นักศึกษาชั้นปที่ 5 (รหัส 57) เขารวมสัมมนาหลังฝกปฏิบัติการสอน

ในสถานศึกษา 1 ภาคเรียนที่ 1/2561  เวลา 09.00 -12.00 น. ณ หองประชุมอาคาร 100 ป 
5. นักศึกษาชั้นปท่ี 5 เขารับการสัมมนาตามสาขาดังนี้ 

- สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา  หอง 115 อาคาร คคศ.  

- สาขาวิชาคณิตสาสตร   หอง 110 อาคาร คคศ.  

- สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  หอง 111 อาคาร คคศ.  

- สาขาวิชาสังคมศึกษา  หอง 114 อาคาร คคศ.  

- สาขาวิชาพลศึกษา  หอง 101 อาคาร คคศ.  

- สาขาวิชาการสอนภาษาไทย  หอง 103 อาคาร คคศ.  

- สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ  หอง 204 อาคาร คคศ.  

- สาขาวิชาการสอนประถมศึกษา  หอง 113 อาคาร คคศ. 

- สาขาวิชาคอมพิวเตอรศกึษา  หอง 112 อาคาร คคศ. 

ณ  เวลา 13.00 - 16.30 น.   
6.  วันที่ 26 กันยายน 2561 กิจกรรมประกวดดาวเดือน (รอบตัดสิน)  เวลา 13.00 - 16.30 น. 

ณ อาคาร 100 ป  ศนูยภาษาและคอมพิวเตอร 
7. วันที่ 10 ตุลาคม 2561 นักศึกษาชั้นปที่ 5 แสดงนิทรรศการแสดงผลงานการปฏิบัต ิ     

การสอนในสถานศึกษา 1 ภาคเรียนที่ 1/2561  เวลา 09.00 - 16.30 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย   
8. วันที่ 1 กันยายน 2561 โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถ่ิน ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2561 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดกิจกรรมนันทนาการและการออกกําลังกาย
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ในผูสูงอายุบานพยอม อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ โรงเรียนผูสูงอายุ
บานพยอม 

9. วันที่ 8 - 9 กันยายน 2561 โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่น ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 กิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง พัฒนาสื่อการเรียนการสอนประกอบการจัดการ
เรียนรูในยุค 4.0  เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 31116 อาคาร 100 ป มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

10. วันที่ 17 ตุลาคม 2561 เตรียมความพรอมนักศึกษาชั้นปที่ 5 กอนออกฝกปฏิบัติการสอน   
ในสถานศึกษา 2 ภาคเรียนที่ 2/2561 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ หองประชุมอาคาร 100 ป 

11. วันที่ 18 ตุลาคม 2561 ปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปที่ 5 (รหัส 57) กอนออกฝกปฏิบัติการสอน
ในสถานศึกษา 2 ภาคเรียนที่ 2/2561 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ หองประชุมอาคาร 100 ป 

12. วันที่ 24 ตุลาคม 2561 สัมมนาหลังปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน 1 นักศึกษาชั้นปที่ 4     
ภาคเรียนท่ี 1/2561 เวลา 09.00 -12.30 น. ณ หองประชุมอาคาร 100 ป 

13. นักศึกษาสอบปลายภาครายวิชาการฝกปฏิบัติระหวางเรียน 1 (Practicum 1)  ภาคเรียนที่ 
1/2561 เวลา 13.30 - 15.30 น.  

14. วันที่ 31 ตุลาคม 2561 เตรียมความพรอมและปฐมนิเทศกอนออกปฏิบัติวิชาชีพระหวาง
เรียน 2 นักศึกษาชั้นปท่ี 4 ภาคเรียนที่ 2/2561  เวลา 09.00 -16.00 น. ณ หองประชุมอาคาร 100 ป 
  

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ    

 

ระเบียบวาระที่ 5.2  คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 

 สาระสําคัญโดยยอ 
  ผลการดําเนินงานในเดือนสิงหาคม 2561 

1. วันที่  1 สิงหาคม 2561 จัดประชุมคณะกรรมการบริหารรายวิชาจิตสาธารณะกับ       
การทํางานเพ่ือสังคม  เพ่ือเตรียมความพรอมทางดานการเรียนการสอนในรายวิชาจิตสาธารณะกับ        
การทํางานเพ่ือสังคม ณ หอง 43104 ชั้น 2 อาคารบรมพุทธาราม (อาคาร 43) คณะมนุษยศาสตร และ
สังคมศาสตร 

2. วันที่ 2 สงิหาคม 2561 จัดกิจกรรมปรับพื้นฐานนักศึกษาใหมชั้นปที่ 1 ประจําปการศึกษา 
2561 เพ่ือเปนการเตรียมความพรอม กอนการเรียนของนักศึกษาแตละสาขาวิชา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

3. วันที่ 8 สิงหาคม 2561 จัดกิจกรรมบายศรีสูขวัญรับนักศึกษาใหม ประจําปการศึกษา 
๒๕๖๑ วิทยากรผูประกอบพิธี คือ วาที่รอยเอกสมชาย แกวเจริญ เปนครูทําพิธีบายศรีสูขวัญใหกับ
นักศึกษา ณ หองประชุมอาคาร 100 ป มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

4. วันที่ 8 สงิหาคม 2561 จัดกิจกรรมเสริมสรางคุณธรรม จริยธรรม และแลกเปลี่ยนเรียนรู
วัฒนธรรมตางศาสนา ไดรับเกียรติจากวิทยากร คือ อาจารยประดิษฐ รัตนโกมล ประธานคณะกรรมการ
อิสลามประจําจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อาจารย ดร.กาวี  ศรีรัตน อาจารยกลุมวิชาปรัชญาและศาสนา 
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ดําเนินรายการและเปนวิทยากรโดย อาจารยณัฐพร นิรังสรรค ประธานสาขาวิชาศิลปะการแสดง ณ หอง
ประชุมอาคาร 100 ป มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

5. วันที่ 9 สิงหาคม 2561 จัดประชุมคณาจารยและเจาหนาที่ เพื่อเตรียมความพรอม      
การทํากิจกรรม  และการสอน ประจําปการศึกษา 2561 ณ หอง 43014 อาคารบรมพุทธาราม(อาคาร 43)        
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

6. วั นที่  10 สิ งหาคม 2561 คณบดี  พร อมทั้ ง  ผู บริ หาร อาจารย  นั กศึ กษา                  
คณะมนุษยศาสตร และสังคมศาสตร รวมพิธีทําบุญตักบาตร ถวายเปนพระราชกุศล แดสมเด็จพระนางเจา
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา ณ บริเวณ
สนามหญา หนาอาคารปาตอง (อาคาร 2) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

7. วันที่ 14 สิงหาคม 2561 ศึกษานิเทศกและผูบริหารโรงเรียน จากสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเขต 1 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เขาพบคณบดี และอาจารย  เพชรรุ ง            
เทียนปวโรจน ประธานสาขาวิชาประวัติศาสตร เพ่ือหารือการจัดโครงการบริหารจัดการการเรียนรูอัต
ลักษณของนักเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1             
ณ หองประชุมหมื่นจันทราช (หอง 43110) อาคารบรมพุทธาราม(อาคาร 43) คณะมนุษยศาสตร และ
สังคมศาสตร 

8. วันที่ 15 สิงหาคม 2561 จัดประชุมคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร ครั้งท่ี 7/2561 ณ หองประชุมหมื่นจันทราช (หอง 43110) อาคารบรมพุทธาราม (อาคาร 43)        
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

9. วันที่ 15 สิงหาคม 2561 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จัดประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ ครั้งที่ 2/2561 ณ หองประชุมหมื่นจันทราช              
(หอง 43110) อาคารบรมพุทธาราม (อาคาร 43)  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

10. วันที่ 16 สงิหาคม 2561 ผูบริหาร คณาจารย และนักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ทุกชั้นป เขารวมพิธีไหวครู “พระคุณที่สาม” ประจําปการศึกษา 2561 ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

11. วันที่  16 กรกฎาคม 2561 นักศึกษา สาขาวิชานิติศาสตร คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร เขารวมการแขงขันตอบปญหากฎหมายรอบคัดเลือกระดับภูมิภาค เนื่องในวันรพี ประจําป 
พ.ศ.2561 จัดโดยสํานักงานอธิบดีผูพิพากษา ภาค 1 เพ่ือเปนตัวแทนสถาบันการศึกษาระดับภูมิภาคไป
แขงขันในระดับประเทศตอไป โดยสงทีมเขารวมการแขงขัน จํานวน 2 ทีม ไดแก ทีมมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา (ทีม A) ประกอบดวย นางสาวกมลลักษณ บุญยะพักตร นายนันทพงศ สืบชาติ และ
นายสฤษดิ์พงษ บุขุนทด และทีมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  (ทีม B) ประกอบดวย นางสาวสุรี
รัตน เทพรักษ นางสาวพรชนก โจมทอง และนายโชคอุดม พงศาดิศรรัตน โดยอาจารยผูควบคุมดูแล คือ 
อาจารยตราดุลย นรนิติผดุงการ อาจารยสาขาวิชานิติศาสตร ซึ่งผลการแขงขัน ทีมมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา (ทีม A) ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และทีมมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา (ทีม B) ไดรับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ณ สมาคมองคการบริหารสวนจังหวัดแหง
ประเทศไทย จังหวัดนนทบุรี 
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12. วันที่ 16 - 18 สิงหาคม 2561 รวมออกบูธประชาสัมพันธคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร ในงาน “สัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาติ สวนภูมิภาค 2561 และเปดบานวิทยาศาสตร” จัดโดย
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ีณ อาคาร 100 ป มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

13. วันที่ 21 สิงหาคม 2561 สาขาวิชานิติศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จัด
กิจกรรมบายศรีสูขวัญรับนักศึกษาใหม ประจําปการศึกษา 2561 ณ หอง 104 อาคารฉะไกรนอย      
(อาคาร 1) คณะมนุษยศาสตร และสังคมศาสตร 

14. วันที่ 22 สิงหาคม 2561 จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเขาสูตําแหนงทางวิชาการ ครั้งท่ี 4 หัวขอเรื่อง “เตรียมตัว
อยางไรเพ่ือเขาสูการขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ” วิทยากรอบรม ไดแก ผูชวยศาสตราจารยธาตรี 
มหันตรัตน  ผูชวยศาสตราจารยดร.กมลวรรณ วรรณธนัง และผูชวยศาสตราจารย กานดา เตะขันหมาก     
ณ หองประชุมตนโมก อาคารบรรณราชนครินทร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

15. วันที่ 22 สิงหาคม 2561 จัดกิจกรรมเติมรักใหนอง “Season 14” ใหกับนักศึกษา ชั้นปที่ 1 
ประจําปการศึกษา 2561 ณ บริเวณสนามหญาหนาอาคาร 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

16. วันที่ 21,27 สิงหาคม 2561 จัดกิจกรรมบริการวิชาการ พัฒนาชุมชนโดยชุมชนมีสวน
รวม และเก็บขอมูลวิจัย ณ ชุมชนบานลาว จ.อางทอง นําโดยผูชวยศาสตราจารย ดร.จริยาภรณ รุจิโมระ 
รองคณบดีฝายบริหารและแผนงาน พรอมทั้งทีมงาน และนักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร    
ณ ชมุชนบานลาว ต.เทวราช อ.ไชโย จ.อางทอง 

17. วันที่ 29 สิงหาคม 2561 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร โดยผูชวยศาสตราจารย                   
ดร.ภาคิน โชติเวศยศิลป คณบดี รวมกับอาจารยสาขาวิชาภาษาญี่ปุน ใหการตอนรับ คณะผูบริหาร และ
อาจารยจากมหาวิทยาลัย Hyogo University of Education ประเทศญี่ปุน เขาพบผูบริหารคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และศึกษาดูงานดานการเรียนการสอนของสาขาวิชาภาษาญี่ ปุน              
ณ หอง 104 อาคารฉะไกรนอย (อาคาร 1) คณะมนุษยศาสตร และสังคมศาสตร 

18. วันที่ 29 สิงหาคม 2561 คณาจารยและนักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุน ใหการตอนรับ 
คณะผูบริหาร และอาจารยจากมหาวิทยาลัย Hyogo University of Education ประเทศญี่ปุน มาศึกษาดู
งานดานการเรียนการสอนของสาขาวิชาภาษาญ่ีปุน รวมถึงจัดใหมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางคณะ
อาจารยและนักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุน ณ หอง 104 อาคารฉะไกรนอย (อาคาร 1) คณะมนุษยศาสตร 
และสังคมศาสตร 

19. วันที่ 30 – 31 สิงหาคม 2561 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร รับการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจําปการศึกษา 2560 โดยคณะกรรมการประเมินการประกัน
คุณภาพภายใน ไดแก อาจารย ดร.สมปอง รักษาธรรม (ประธานกรรมการ) รองอธิการบดีฝายบริหาร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช อาจารย ดร.ภิศักดิ์  กัลยาณมิตร (กรรมการ) คณบดีคณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ อาจารยยุพิน พวกยะ (กรรมการ) 
คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ีและอาจารยฤดี  เสริมชยุต (กรรมการและเลขานุการ) คณะวิทยาการจัดการ 
ณ อาคารบรมพุทธาราม (อาคาร 43) คณะมนุษยศาสตร และสังคมศาสตร 
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แผนการดําเนินงานในเดือนกันยายน 2561 
1. วันที่ 12 กันยายน 2561 จัดกิจกรรมเสนาสาธารณะ มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร    

ครั้งที ่4 ณ หอง 104 อาคารฉะไกรนอย (อาคาร 1) คณะมนุษยศาสตร และสังคมศาสตร 
2. วันที่  19 กันยายน 2561 ประชุมคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร ครั้งที่ 8/2561 ณ หองประชุมหมื่นจันทราช (หอง 43110) อาคารบรมพุทธาราม (อาคาร 43)        
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ    

ระเบียบวาระที่ 5.3 คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
 

 สาระสําคัญโดยยอ 
  ผลการดําเนินงานในเดือนสิงหาคม 2561 

1. วันที่ 2 – 3 สิงหาคม 2561 คณะวิทยาการจัดการ  โดยสาขาวิชาการบัญชี จัดกิจกรรม
เด็กบัญชีรูรักสามัคคี ใหกับนักศึกษาชั้นปที่ 3 สาขาวิชาการบัญชี ณ หองประชุมอินทนิล 1 คณะวิทยาการ
จัดการ 

2. วันที่ 5 สิงหาคม 2561 คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมพบผูปกครองใหกับนักศึกษา
สาขาวิชาการทองเที่ยว ชั้นปที่ 1 ณ หองประชุมอินทนิล 1 คณะวิทยาการจัดการ 

3. วันที่  16 สิ งหาคม 2561 คณะวิทยาการจัดการ รวมพิธี ไหวครู  พระคุณที่  3                
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย คณะวิทยาการจัดการ  

4. วันที่ 17 สิงหาคม 2561 จัดกิจกรรมวิทยาการจัดการวิชาการ ครั้งที่ 8 คณะวิทยาการจัดการ  
5. วันที่ 19 สิงหาคม 2561 คณาจารยสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย เขารวมอบรม

เชิงปฏิบัติการภาวะผูนําและการสรางทีมงาน ณ โรงแรมเดอะไพนรีสอรท จังหวัดปทุมธานี 
6. วันที่ 26 สิงหาคม 2561 คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมพบผูปกครองใหกับนักศึกษา

สาขาวิชาการจัดการ ชั้นปที่ 1 ณ หองประชุมอินทนิล 1  คณะวิทยาการจัดการ 
7. วันที่ 22 สิงหาคม 2561 คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมรับนองเชิงสรางสรรค        

คณะวิทยาการจัดการ 
8. วันที่ 29 – 30 สิงหาคม 2561 คณะวิทยาการจัดการ รับการตรวจประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจําปการศึกษา 2560 ณ คณะวิทยาการจัดการ 
9. วันที่ 28 สิงหาคม 2561 คณะวิทยาการจัดการ กิจกรรมสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม/

บําเพ็ญประโยชน ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 6  อําเภอปาโมก จังหวัดอางทอง 
10. วันที่  29 สิงหาคม 2561 คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมกาวแรกสูการเปน

ผูประกอบการ ณ หองประชุม 317 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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แผนการดําเนินงานในเดือนกันยายน 2561 
1. วันที่ 3 – 5 กันยายน 2561 โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ         

สูมาตรฐานสากล กิจกรรม “พัฒนาบุคลิกภาพในอุตสาหกรรมบริการ  ณ จังหวัดระยอง 
2. วันที่ 19 กันยายน 2561 กิจกรรมประกวดดาว – เดือน  คณะวิทยาการจัดการ ณ หอประชุม

มหาวิทยาลัยฯ 
3. วันที่ 8 และ 15 กันยายน 2561สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ จัดโครงการบริการวิชาการ 

ภายใตโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถ่ิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 “การพัฒนาชองทาง
การตลาดออนไลนเพ่ือผลิตภัณฑชุมชนบานคลองจิก อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา                
ณ บานคลองจิก  อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

4. วันที่ 12 - 13 กันยายน 2561 สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ จัดโครงการบริการวิชาการ 
ภายใตโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถ่ิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 “การพัฒนาชองทาง
การตลาดออนไลนเพ่ือผลิตภัณฑชุมชนบานอบทม อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ณ บานอบทม  
อําเภอบางปะอิน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชมุ 
รับทราบ   

 

ระเบียบวาระที่ 5.4  คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 สาระสําคัญโดยยอ 
 ผลการดําเนินงานในเดือนกันยายน 2561 

1. วันที่ 5 - 7 กันยายน  2561 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ภาควิชาวิทยาศาสตรประยุกต  
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สงนักศึกษาเพ่ือเขารวมการแขงขันการควบคุมระบบอัตโนมัติแบบชาญฉลาด 
Smart Automation 4.0 ระหวางวันที่ 5-7 กันยายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร 

2. วันที่ 5 กันยายน  2561 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ภาควิชาวิทยาศาสตรประยุกต  
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สงนักศึกษาเขาทดสอบมาตรฐานสมรรถนะความสามารถการใชดิจิทัล  (Digital  
Literacy)  ชวง  2  วันที่  5  กันยายน  2561  ณ อาคาร  100  ป 

3. วันที่ 7 - 9  กันยายน  2561 ชมรมอนุรักษสิ่งแวดลอมเขารวมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพ่ือสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมดานสิ่งแวดลอมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย  (Green  Youth)  เพ่ือกาวเขาสู
การเปนมหาวิทยาลัยสีเชียว  (Green  University)  ณ  โรงแรมเอเชียแอรพอรต  จ.ปทุมธานี 

4. วันที่ 8 - 9 กันยายน 2561 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีกํานหนดจัดกิจกรรมสงเสริมกีฬา
และนันทนาการ การแขงขันกีฬาฟุตซอลและวอลเลยบอลคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พ่ือสงเสริมใหนักศึกษา
ไดออกกําลังกาย รูรักสามัคคีในหมูคณะฯ มีน้ําใจเปนนักกีฬา สงเสริมใหสุขภาพกายแข็งแรงสมบูรณ หางไกลยา
เสพติด  ณ โรงยิม 1 และโรงยิม 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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แผนการดําเนินงานในเดือนตุลาคม 2561 
1. วันที่ 17 ตุลาคม 2561 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีกําหนดจัดกิจกรรมการ

ประกวดดาว เดือน และดาวเทียม คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประจําปการศึกษา 2561 เพ่ือคนหา
นักศึกษาตนแบบ เพ่ือเปนตัวแทนคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ทํากิจกรรมใหคณะฯมหาวิทยาลัยฯ 
และหนวยงานภายนอกตอไป ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยฯ 

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชมุ 
รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 5.5 ผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา  
 

 สาระสําคัญโดยยอ 
  ผลการดําเนินงานเดือนสิงหาคม 2561 

1. วันที่ 8 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 น. สถาบันอยุธยาศึกษา ในฐานะเปนหนวยอนุรักษ
สิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไดจัดประชุมคณะกรรมการหนวย
อนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ณ หองประชุมสถาบันอยุธยาศึกษา โดยมี ผูชวยศาสตราจารยอราม ชนะโชต ิ         
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  เปนประธานการประชุม และอาจารย ดร.จงกล     
เฮงสุวรรณ ผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา หัวหนาหนวยอนุรักษฯ รวมท้ังคณะกรรมการที่เปน
คณาจารยภายในมหาวิทยาลัยฯ และบุคลากรจากหนวยงานตางๆ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เขารวม
ประชุม โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือรายงานผลการดําเนินงานในปงบประมาณที่ผานมา และแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นตลอดจนขอเสนอแนะในการดําเนินงานของหนวยอนุรักษฯ ในโอกาสตอไป ณ หองประชุมสถาบัน
อยุธยาศึกษา 

2. วันที่ 17 - 19 สิงหาคม 2561 ผูบริหารและบุคลากรสถาบันอยุธยาศึกษา รวมกิจกรรม
ศึกษาดูงานอนุรักษสิ่งแวดลอมและศิลปกรรมทองถ่ิน ระหวางวันที่ 17 - 19 สิงหาคม 2561 ณ จังหวัด
สมุทรสงคราม ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาดูงานดานศิลปะและวัฒนธรรม ศึกษารูปแบบการจัดแสดง
พิพิธภัณฑ และการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถ่ิน  โดยมีกิจกรรมอาทิเชน ชมระบบ
นิเวศนของปาชายเลนปลูกปาโกงกาง จิปาถะภัณฑสถานบานคูบัว วัดเขายี่สาร และถ้ําเขาบิน เปนตน      
ณ จังหวัดสมุทรสงคราม 

3. วันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2561 สถาบันอยุธยาศึกษา จัดบรรยายเรื่องการบริหารจัดการ
เพ่ือการอนุรักษแหลงศิลปกรรมอยางมีสวนรวมของชุมชนทองถ่ิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไดรับเกียรติ
จาก อาจารย ดร.เกษม บํารุงเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  เปนประธานเปดงาน 
โดยมี อาจารย ดร.จงกล เฮงสุวรรณ กลาวรายงานวัตถุประสงคเพื่อใหผูนําชุมชน นักเรียน นักศึกษา และ
ประชาชนทั่วไป มีสวนรวมในการอนุรักษแหลงศิลปกรรม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วิทยากรโดย         
ดร.สุจินต ไชยชุมศักดิ์ ผูวาราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ ผศ.ดร.รุงโรจน ภิรมยอนุกูล อาจารย
ประจําคณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง จัดข้ึน ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา  
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4. วันที่ 22 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 น. สถาบันอยุธยาศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการ
ประจําสถาบันอยุธยาศึกษา ครั้งที่ 3/2561 โดยมี ผูชวยศาสตราจารยอราม ชนะโชติ รองอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เปนประธานการประชุม พรอมดวยผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก 
ผูบริหาร ผูแทนคณาจารยประจํา เขารวมประชุม ณ หองประชุมสถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัย     
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

แผนการดําเนินงานเดือนกันยายน 2561 
1. วันที่ 19 กันยายน 2561 ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานสถาบันอยุธยาศึกษา ครั้งท่ี 7/2561

 ณ หองประชุมสถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชมุ 
รับทราบ  

 

ระเบียบวาระที่ 5.6  ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1.   วันท่ี 9 สิงหาคม2561สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ แนะนําการใชงาน

ฐานขอมูลออนไลน หนังสือเล็กทรอนิกส และการสืบคนหนังสือ แนะนําการสมัครสมาชิกหองสมุดใหกับ
นักศึกษา ป 1  สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร ณ หองคอมพิวเตอร 31104  เวลา 13.30 - 
16.30 น. ณ อาคาร 100 ป ศูนยภาษาและคอมพิวเตอร 

2.   วันที่ 16 สิงหาคม 2561 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สงบุคลากรจํานวน 3 
คน เขารวมฝกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การใชงานระบบจัดเก็บเอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส 
(Thai Digital Collection)” โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหสามารถบริหารจัดการและใชระบบสําหรับจัดเก็บ
เอกสารฉบับเต็มในรูปอิเล็กทรอนิกส และเพ่ือพัฒนาศักยภาพของเจาหนาที่ปฏิบัติงาน ใหมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น จัดข้ึน ณ หองประชุมศาสตราจารยประเสริฐ ณ นคร ชั้น 3 สํานักคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
ณ สํานักคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

3.   วันท่ี 31 สิงหาคม 2561 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สงบุคลากร จํานวน 2 
คน เขารวมสัมมนาทางวิชาการเพ่ือเผยแพรองคความรู เรื่องการจัดการจดหมายเหตุดิจิทัล เอกสารสําคัญของ
องคกร ณ หองประชุมใหญและบริเวณโถงนิทรรศการ อาคารพิทยพัฒ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช        
ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จ.นนทบุร ี

4. วันที่ 1 – 30 กันยายน  2561 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชาสัมพันธ
เชิญชวน คณาจารย นักศึกษา บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา รวมกันคัดเลือกหนังสือ
อิเล็กทรอนิกสผานทางเว็บไซต aru.ac.th หรือติดตอ โทร.ภายใน 2553 และ 2575 ณ  อาคารบรรณ     
ราชนครินทร  
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สรุปผลการดําเนินงานฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
งานบริการเครือขายและเทคโนโลยีสารสนเทศ, งานบริหารระบบ 
งานพัฒนาระบบและวิเคราะหขอมูล  งานซอมบํารุงคอมพิวเตอร 

 

1. วันที่ 1 -31 สิงหาคม 2561   จัดทําวีดิทัศนเรื่อง เพ่ือน-พัฒน-ถ่ิน ของสถาบันวิจัยและ
พัฒนา  คลิปวีดีโอ รายการ DLTV : Sci4Kids - Body Parts  คลิปวีดีโอ รายการ DLTV : Sci4Kids - 
Living Things  คลิปวีดีโอ หองสมุดมนุษย : การทําตมยํากุง  คลิปวีดีโอ หองสมุดมนุษย : การเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อพืช  ออกแบบกราฟกบัตรนักศึกษาแบบใหม  

2. วันที่ 1 -31 สงิหาคม 2561 ติดตั้งสาย อินเทอรเน็ทจากทองฟาจําลองมาที่หอดูดาว  ติดตั้ง
ตัวกระจายสัญญาณ WiFi จํานวน 2 จุด 

3. วันที่ 1 - 31 สิงหาคม 2561 ติดตั้งสวิทช Lan บานพักอาจารย โซนบานพักอธิการบด ี
4. วันที่ 1 - 31 สิงหาคม 2561 เชื่อมตอสาย Fiber optic โรงแรมสวนหลวง 
5. วันที่ 1 -31 สงิหาคม 2561 ตรวจเช็ค สัญญาณอินเทอรเน็ต WiFi โซนบานพักอาจารยทัศน ี
6. วันที่ 1 - 31 สิงหาคม 2561 ทําความสะอาดแอร อาคาร 100 ป อยูชวงดําเนินการ 
7. วันที่ 1 -31 สงิหาคม 2561 รวบรวมขอมูลรายบุคคลนักศึกษา บุคลากร ผูสําเร็จการศึกษา

ตามคําอธิบายขอมูล นิยาม คาํจํากัดความ เพื่อเตรียมสงให สกอ. 
8. วันที่ 1 - 31 สิงหาคม 2561 พัฒนาเว็บโฟโตแกลอรี่สําหรับเก็บภาพกิจกรรมตางๆ           

ที่มหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมเผยแพรบนเว็บไซตของมหาวิทยาลัย 
 

งานบริการหองประชุมและหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร อาคาร 100 ป ศูนยภาษาและคอมพิวเตอร 
1. วันที่ 1, 3 - 4 สงิหาคม 2561 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม 2/2561 
2. วันที่ 2 สิงหาคม 2561 ประชุมประจําภาคเรียนที่ 1/2561 (สายสนับสนุนวิชาการ/     

สายวิชาการ) 
3. วันที่ 1 - 3 สงิหาคม 2561 บริการวิชาการประจําสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
4. วันที่ 2 สิงหาคม 2561 ปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ 
5. วันที่ 4 - 5 สงิหาคม 2561 บริการวิชาการประจําสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
6. วันที่ 5 สิงหาคม 2561 จัดสอบความรูเพ่ือขอรับใบอนุญาตเปนตัวแทนประกันชีวิต  
7. วันที่ 5 สิงหาคม 2561 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม 2/2561 
8. วันที่ 6 สิงหาคม 2561 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม 2/2561 คณะมนุษยศาสตรฯ 
9. วันที่ 8 สิงหาคม 2561 จัดพิธีบายศรีสูขวัญรับนักศึกษาใหม ประจําปการศึกษา 2561 
10. วันที่ 9 - 10, 20, 27 สิงหาคม 2561 อบรมฐานขอมูลออนไลน 
11. วันที่ 14 สิงหาคม 2561 จัดกิจกรรมของสาขาวิชานิเทศศาสตร 
12. วันที่ 15 -18 สิงหาคม 2561 จัดกิจกรรมงานสัปดาหวิทยาศาสตร 
13. วันที่ 18 - 19 สงิหาคม 2561 บริการวิชาการ 
14. วันที่ 18 - 19 สงิหาคม 2561 บริการวิชาการ 
15. วันที่ 21 สิงหาคม 2561 อบรมโปรแกรมคอมพิวเตอรประจําหนวยงาน 
16. วันที่ 29 สิงหาคม 2561 การสัมมานานักศึกษา 
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17. วันที่ 29 สิงหาคม 2561 ทดสอบมาตรฐานสมรรถนะความสามารถดานการใชดิจิทัล 
(Digital Literacy) 

18. วันที่ 30 สิงหาคม 2561 อบรมนักศึกษา 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ   

 

ระเบียบวาระที่ 5.7  ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 สาระสําคัญโดยยอ 
แผนการดําเนินงานเดือนกันยายน 2561 
1. วันที่ 5 กันยายน  2561  ผูบริหารเขารวมกิจกรรม “การเสวนารับฟงความคิดเห็นเก่ียวกับ

โครงการรถไฟความเร็วสูงสายกรุงเทพฯ - หนองคาย ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
2. วันที่ 7 กันยายน 2561 รองผูอํานวยการและเจาหนาที่สถาบันวิจัยและพัฒนาเขารวมพิธี

เปดงานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3  ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุร ี
3. วันที่ 11 กันยายน  2561  ผูอํานวยการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) 

ครั้งท่ี 9/2561 ณ  หองประชุมอยุธยา – อาเซียน 
4. วันที่ 12 กันยายน  2561 ผูอํานวยการเขารวมรับฟงการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 9/2561  ณ  หองประชุมอยุธยา – อาเซียน 
5. วันที่ 27 กันยายน  2561 สถาบันวิจัยและพัฒนาเขารวมงานประชุมวิชาการนานาชาติ 

The 18th International Symposium on Communications and Information Technologies (ISCIT 
2018) ณ โรงแรมสุโกศล  กรุงเทพฯ 
 

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชมุ 
รับทราบ   

 

ระเบียบวาระที่ 5.8  ผูอาํนวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศกึษา 
 

 สาระสําคัญโดยยอ 
  ผลการดําเนินงานเดือนสิงหาคม 2561 

1. วันที่ 5 สิงหาคม 2561 ปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา และหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑติ สาขาวิชาชีพครู  รุนปการศกึษา 2561 ณ ห องประชุ ม 317และหอประชุ ม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

2. วันที่ 4 – 5 สงิหาคม 2561  สํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา รวมกับสํานักงานคณะ
การการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) จัดอบรมหลักสูตรพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประจําป 
2561 ณ โรงแรมวรบุรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

3. วันที่ 19 สิงหาคม 2561 สัมมนาระหวางฝกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 (ครั้งท่ี 2)       
ณ หองประชุม 317             
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4. วันที่ 18 – 19 สิงหาคม 2561 สอบปลายภาคนักศึกษาระดับปริญญาโท ประจําภาคเรียนที่ 
3/2561 ณ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย 

5. วันที่ 25 สิงหาคม 2561 เปดภาคเรียนนักศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาโท และนักศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพคร ูณ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย 
 

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

สํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา รวมกับสํานักงานคณะการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) จัดอบรมหลักสูตร
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจําป 2561 ณ โรงแรมวรบุรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา       
และหองประชุม 3013 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย 

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

4. วันที่ 30 กันยายน 2561 ปจฉิมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขา
วิชาชีพครู รุนปการศึกษา 2560 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ   

 
 

ระเบียบวาระที่ 5.9  ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบด ี

 สาระสําคัญโดยยอ 
แผนการดําเนินงาน เดือนสิงหาคม 2561 

1. ซอมรั้วโรงยิม 1 

2. ซอมหองน้ําอาคารบานพลูหลวง  อาคาร 1  และอาคาร 5 

3. ซอมหองน้ําดานหลังโรงอาหารหลังเดิม 

4. วันที่ 13 กันยายน 2561 เวลา 14.00 – 15.00 จะมีการทดสอบภาษาอังกฤษสําหรับ

บุคลากรสายสนับสนุนที่บรรจุตั้งแตระดับปฏิบัติการขึ้นไป  ดังนั้นจึงขออนุญาตใหบุคลากรเขาสอบ   

กันทุกคน  ซึ่งการสอบครั้งนี้อยูในแผนพัฒนาบุคลากรที่ตองมีมาตรฐานภาษาอังกฤษ  หลังจากสอบ

แลวจะไมมีการประกาศผล  เมื่อไดผลนี้แลวในปถัดไปจะมีการจัดอบรมและมีการทดสอบภายหลัง

อบรมตอไป 

งานบริหารงานบุคคล 
ผลการดําเนินงาน ประจําเดอืนสิงหาคม 2561 

1. ประชุมบุคลากรประภาคเรียนที่ 1/2561 วันท่ี 2 สิงหาคม 2561 

2. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ (ก.พ.ว.) ครั้งที่ 6/2561 วันที่ 11 
สิงหาคม 2561 
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3. ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ครั้งที่ 6/2561  วันที่ 28 สิงหาคม 2561 

4. ประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบุคลากร ครั้งท่ี 2/2561 วันที่ 24 สิงหาคม 2561 

5. ประกาศเรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขาเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย ตําแหนงประเภทวิชาการ ครั้งที่ 6/2561 สังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
ตั้งแตวันที่ 8 - 29 สิงหาคม 2561 

7. บุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ลาออกจากการปฏิบัติหนาที่ 
จํานวน 3 ราย 

 7.1 นางอัมพวัน เลี่ยมทองคํา พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงเจาหนาท่ีบริหารงาน
ทั่วไป สังกัดคณะครุศาสตร ลาออกจากการปฏิบัติหนาที่ เม่ือวันที่ 1 สิงหาคม 2561 

 7.2 วาที่รอยตรีอิทธิพัทธ สมจู พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงนักวิเคราะหนโยบาย
และแผน สังกัดกองนโยบายและแผน ลาออกจากการปฏิบัติหนาที่ เม่ือวันที่ 21 สิงหาคม 2561 

 7.3 นางดารณี เพชรคํา เจาหนาที่ประจําตามสัญญา ตําแหนงคนงาน สังกัด      
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สิ้นสุดสัญญาจางเนื่องจากเสียชีวิต เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2561 

8. บรรจุและแตงตั้งบุคลากร จํานวน 1 ราย ดังนี้ 
 8.1 นางสาวสุภลัคน  จงรักษ พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย สังกัดคณะ

วิทยาการจัดการ ตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม 2561 

 

     แผนการดําเนินงาน ประจําเดือนกันยายน 2561 

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

2. กําหนดประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏรพระนครศรี
อยุธยา ครั้งที่ 7/2561  วันที่ 25 กันยายน 2561 

 

งานสวัสดิการและหารายได 
ผลการดําเนินงาน ประจําเดือน สิงหาคม 2561 
1. เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2561 ดําเนินการเดินสํารวจและตรวจรานคาที่จําหนายสินคาในพื้นที่

ตลาดนัด และจัดเก็บเงินรายไดจากรานคา (รานคาขาจร) ณ พ้ืนที่จําหนายสินคา (ตลาดนัด) มหาวิทยาลัย  
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา รายไดจากรานคาจรจํานวน 8,000 บาท (แปดพันบาทถวน) 

2. เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2561 ดําเนินการเดินสํารวจและตรวจรานคาที่จําหนายสินคาในพื้นที่
ตลาดนัด และจัดเก็บเงินรายไดจากรานคา (รานคาขาจร) ณ พ้ืนที่จําหนายสินคา (ตลาดนัด) มหาวิทยาลัย  
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  รายไดจากรานคาจรจํานวน 7,000 บาท (เจ็ดพันบาทถวน) 

3. เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2561 ดําเนินการเดินสํารวจและตรวจรานคาที่จําหนายสินคาใน
พ้ืนที่ตลาดนัด และจัดเก็บเงินรายไดจากรานคา (รานคาขาจร) ณ พื้นที่จําหนายสินคา (ตลาดนัด) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  รายไดจากรานคาจรจํานวน 8,600 บาท (แปดพันหกรอยบาทถวน) 
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4. เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2561 ดําเนินการเดินสํารวจและตรวจรานคาที่จําหนายสินคาใน
พ้ืนที่ตลาดนัด และจัดเก็บเงินรายไดจากรานคา (รานคาขาจร) ณ พื้นที่จําหนายสินคา (ตลาดนัด) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  รายไดจากรานคาจรจํานวน 5,400 บาท (หาพันสี่รอยบาทถวน) 

5. เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2561 ดําเนินการเดินสํารวจและตรวจรานคาที่จําหนายสินคาใน
พ้ืนที่ตลาดนัด และจัดเก็บเงินรายไดจากรานคา (รานคาขาจร) ณ พื้นที่จําหนายสินคา (ตลาดนัด) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  รายไดจากรานคาจรจํานวน 7,600 บาท (เจ็ดพันหกรอยบาทถวน) 

6. เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2561 ดําเนินการเดินสํารวจและตรวจรานคาที่จําหนายสินคาใน
พ้ืนที่ตลาดนัด และจัดเก็บเงินรายไดจากรานคา (รานคาขาจร) ณ พื้นที่จําหนายสินคา (ตลาดนัด) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  รายไดจากรานคาจรจํานวน 6,200 บาท (หกพันสองรอยบาทถวน) 

7. เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2561 ดําเนินการเดินสํารวจและตรวจรานคาที่จําหนายสินคาในพื้นที่
ตลาดนัด และจัดเก็บเงินรายไดจากรานคา (รานคาขาจร) ณ พื้นที่จําหนายสินคา (ตลาดนัด) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา รายไดจากรานคาจรจํานวน 7,800 บาท (เจ็ดพันแปดรอยบาทถวน) 

8. เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2561 ดําเนินการเดินสํารวจและตรวจรานคาที่จําหนายสินคาในพื้นที่
ตลาดนัด และจัดเก็บเงินรายไดจากรานคา (รานคาขาจร) ณ พื้นที่จําหนายสินคา (ตลาดนัด) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา รายไดจากรานคาจรจํานวน 5,800 บาท (หาพันแปดรอยบาทถวน) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  มีรายรับจากการจัดเก็บรายไดตลาดนัดจาก
รานคาประจําและรานคาจรประจําเดือน สิงหาคม 2561 เปนจํานวน 693,600 บาท (หกแสนเกาหมื่น
สามพันหกรอยบาทถวน)  

(ที่มาขอมูล:งานบัญชีและการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา) 
 

งานพัสด ุ
  รายงานการดาํเนนิงานของงานพัสดุประจําวันที่ 2 สิงหาคม 2561 –  3 กันยายน 2561 

 1. ดวยคณะกรรมการวินิจฉัยปญหาการจัดซื้อจัดจางและบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง 
ไดมีหนังสือ ดวนท่ีสุด ที่ กค (กวจ)0405.2/ว334 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเพ่ือเรงรัด
การจัดหาพัสดุตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 เพ่ือซอมความเขาใจ
และกําหนดแนวทางในการจัดซื้อจัดจางเพื่อใหการเตรียมการจัดหาพัสดุของหนวยงานของรัฐเปนไปตาม
กระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 จึงกําหนดแนวทางปฏิบัติ
เพื่อเรงรัดการจัดหาพัสดุกอนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ พ.ศ.2562 มีผลบังคับ
ใชกรณีตางๆ ดังนี้...1. การที่ถือวาหนวยงานของรัฐไดรับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณที่จะใชในการจัดซื้อ
จัดจาง ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ขอ 11 
ไดแกกรณีดังตอไปนี้ 1.1 กรณีเงินงบประมาณรายจายประจําปตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจําป พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายเพิ่มเติม หมายความถึง เมื่ออนุกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาราง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไดพิจารณารางพระราชบัญญัติ
งบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายหนวยงานของรัฐเปนท่ีสิ้นสุดแลวกอนที่จะนําเสนอ
คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ  
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  ทั้งนี้  กองกลางงานพัสดุ ไดจัดทําตัวอยางการแตงตั้งคณะกรรมการกําหนด
รายละเอียดคุณลักษณะ และตัวอยางการแตงตั้งคณะกรรมการกําหนดแบบรูปรายการ ราคากลาง 
เปนตัวอยางใหหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยถือปฏิบัติ และเพ่ือใหการดําเนินการเปนไปตามมาตรการ
เรงรัดการใชจายงบประมาณของรัฐบาล จึงขอใหหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยที่ไดรับจัดสรร
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 เรงรัดการดําเนินการ 
  2. กรณีที่หนวยงานจะดําเนินการจัดซื้อจัดจางจากผูคาโดยวิธีเฉพาะเจาะจงวงเงินไม
เกิน 100,000 บาท ขอใหหนวยงานตรวจสอบขอมูลหลักผูขายกับงานพัสดุกอนดําเนินการขออนุมัติ
จัดซื้อจัดจางเพ่ือไมใหเกิดความลาชาในการเบิกจาย 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 5.10  ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ 
- ไมมี – 

 

ระเบียบวาระที่ 5.11  ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. ผลการดําเนินงาน ประจําเดือนสิงหาคม – กันยายน พ.ศ. 2561 

2. แผนการดําเนินงานประจําเดือนกันยายน พ.ศ. 2561 

3. สรุปผลการดําเนินงานตามแผนการใชจายงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จําแนกตามประเภทงบประมาณ ขอมูลสะสม 

ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 31 สิงหาคม 2561 

4. สรุปผลการดําเนินงานตามแผนการใชจายงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จําแนกตามประเภทรายจาย ขอมูลสะสม ตั้งแต

วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 31 สิงหาคม 2561 

5. สรุปผลการดําเนินงานตามแผนการใชจายงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จําแนกรายหนวยงาน ขอมูลสะสม ตั้งแตวันที่ 1 

ตุลาคม 2560 –  31 สิงหาคม 2561 

6. สรุปผลการดําเนินงานตามแผนการใชจายงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 (ภาพรวม) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จําแนกรายหนวยงาน ขอมูลสะสม 

ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 31 สิงหาคม 2561 

7. สรุปขาวยุทธศาสตรดานการศกึษาที่เก่ียวของ 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ    
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ระเบียบวาระที่ 5.12  ผูอาํนวยการกองกลาง 
ขอมูลตามที่สํานักงานอธิการบดีเสนอ 

 
 

ระเบียบวาระที่ 5.13  ผูอาํนวยการกองพัฒนานกัศกึษา 
 สาระสําคัญโดยยอ 
  ผลการดําเนินงาน เดือนสิงหาคม 2561 

1.  เดือนสิงหาคม 2561 ประชุมหัวหนาหมูเรียน ชั้นปที่ 1 ณ หองประชุม 317 
2. วันที่ 15 สงิหาคม 2561  ซอมไหวครู ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย 
3. วันที่  16 สิงหาคม 2561  พิธี ไหวครู  ประจําปการศึกษา 2561 ณ หอประชุม

มหาวิทยาลัย 
4. วันที่ 20 สิงหาคม 2561 ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนางานดานกิจการ

นักศึกษา ครั้งที่ 4 ณ หอประชุมกองพัฒนานักศึกษา 
5. วันที่ 22 สงิหาคม 2561 รับนองมหาวิทยาลัยและรับนองคณะ ศาลหลักเมือง อนุสาวรีย 

พระเจาอูทอง 
6. วันที่  25 สิงหาคม 2561 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหมและแนะแนวการใชชีวิตในรั้ว

มหาวิทยาลัย ประจําปการศึกษา 2561 (รุน 3) ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย 
7. วันที่ 29 สิงหาคม 2561 ตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม (รอบ 2) ลานกิจกรรมกองพัฒนา

นักศึกษา 
8. วันที่ 29 สิงหาคม 2561 พิธีเปดโครงการและประกาศเจตนารมณ มหาวิทยาลัยปลอด

บุหรี ่ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย 
9. วันที่ 29 สงิหาคม 2561 เปดโลกชมรม ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย 
10. วันที่  29 สิงหาคม 2561 เชิดชู เกียรติผูนํานักศึกษา ประจําปการศึกษา 2560             

ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย 
 

แผนการดําเนินงานเดือนกันยายน 2561 
1. วันที่ 2 กันยายน 2561 นักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนฯ Nanchang (หลักสูตร 4 ป)    

เขาพักในหอพักนานาชาต ิ ชาย 16 คน หญิง 4 คน ณ หอพักอูทอง 
2. วันที่ 3 กันยายน 2561 ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์กูยืม กยศ. (รายใหม และรายเกา

ตอเนื่อง) ณ กองพัฒนานักศึกษา 
3. วันที่ 8 - 9 กันยายน 2561 อบรมการกรอกขอมูลสัญญาการกูยืมฯ ณ หอง 31118 

อาคาร 100 ป 
4. วันที่ 10 - 14 กันยายน 2561 ผูปกครองและนักศึกษาเซ็นสัญญากูยืมฯ ณ หองประชุม 317  
5. วันที่ 17 - 21 กันยายน 2561 สงสัญญากูยืมสําหรับนักศึกษาที่ไปเซ็นที่ภูมิลําเนา    

กองพัฒนานักศึกษา 
6. วันที่ 20 กันยายน 2561 ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนางานดานกิจการ

นักศึกษา ครั้งที่ 4 หองประชุมกองพัฒนานักศึกษา 
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 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ   

 
 

ระเบียบวาระที่ 5.14  ผูอาํนวยการกองบริการการศึกษา 
 สาระสําคัญโดยยอ 
  ผลการดําเนินงาน เดือนสิงหาคม 2561 

1. 16 กรกฎาคม 2561 ถึงวันที่ 24 สิงหาคม 2561 รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ 
ประจําปการศึกษา 2561 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการคาสมัยใหม 
(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2561) ณ กองบริการการศึกษา 

2. วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2561 กองบริการการศึกษาคีย
ประวัตินักศึกษาใหมภาคปกติ ประจําปการศึกษา 2561 เวลา 17.00-20.00 น. ณ กองบริการ
การศกึษา 

3. วันที่ 1 สิงหาคม 2561 นักศึกษาใหมภาคปกติ ประจําปการศึกษา 2561 อบรมการ
ลงทะเบียนออนไลน และพบอาจารยที่ปรึกษา ณ หองประชุมอาคาร 100 ป ศูนยภาษาและ
คอมพิวเตอร 

4. วันที่ 3 สิงหาคม 2561 นักศึกษาใหมภาคปกติ ประจําปการศึกษา 2561 ยื่นสําเนา
ผลการเรียนที่สําเร็จการศึกษาแลวใหกองบริการการศึกษา ณ หองประชุมอาคาร 100 ป ศูนยภาษา
และคอมพิวเตอร 

5. วันที่ 4 สิงหาคม 2561 นักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร-อาทิตย) ประจําภาคเรียนที่ 
1/2561 รายงานตัวเปนนักศึกษา ณ หองประชุมอาคาร 100 ป ศูนยภาษาและคอมพิวเตอร 

6. วันที่ 4 -10 สิงหาคม 2561 อาจารยผูสอนภาคฤดูรอน ภาคเรียนที่ 3/2560 (ครั้งที่ 
2) สงผลการเรียนผานระบบออนไลน www.aru.ac.th 

7. วันที่ 6 สิงหาคม 2561 นักศึกษาภาคปกติ ทุกชั้นป เปดภาคเรียนที่ 1/2561          
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

8. วันที่ 18 - 19 สิงหาคม 2561 สอบปลายภาคเรียนนักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร-
อาทิตย) ประจําภาคเรียนที่ 3/2560  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

9. วันที่ 22 สิงหาคม 2561 ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ  ครั้งที่ 9/2561 เวลา 
09.00 น. ณ  หองประชุมอยุธยา-อาเซียน 

10. วันที ่25 สิงหาคม 2561นักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร-อาทิตย) เปดภาคเรียนที่ 1/2561 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

11. วันที่ 27 สิงหาคม 2561 ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณนักศึกษาภาคปกติ 
ประจําปการศึกษา 2561 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการคาสมัยใหม 
(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2561) จํานวน 7 ราย ณ กองบริการการศึกษาwww.aru.ac.th 

12. วันที่ 28 สิงหาคม 2561 สอบสัมภาษณนักศึกษาภาคปกติ ประจําปการศึกษา 2561 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการคาสมัยใหม (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2561)     
ณ  หองประชุมอินทนิล 3 คณะวิทยาการจัดการ 
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13. วันที่ 29 สิงหาคม 2561 ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ ประจําป
การศึกษา 2561 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการคาสมัยใหม (หลักสูตร
ใหม พ.ศ. 2561 จํานวน 6 ราย ณ กองบริการการศึกษาwww.aru.ac.th 

14. วันที่ 30 สิงหาคม 2561 รายงานตัวเปนนักศึกษาภาคปกติ ประจําปการศึกษา 2561 
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการคาสมัยใหม (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2561)     
ณ กองบริการการศึกษา 

 

แผนการดําเนินงาน เดือนกันยายน 2561 
1. วันที่ 14 กันยายน 2561 ประชุมคณะกรรมการอนุมัติผลการศึกษา ประจําภาคเรียน

ที่ 3/2561 ครั้งที่ 3/2561  ณ  หองประชุมอยุธยา-โปรตุเกส 
2. วันที่ 26 กันยายน 2561 ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ  ครั้งที่ 10/2561  เวลา 

09.00 น. ณ หองประชุมอยุธยา-อาเซียน  
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ   

ระเบียบวาระที่ 5.15  หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน 

 สาระสําคัญโดยยอ 
  ผลการดําเนินงาน เดือนสิงหาคม 2561 

1. รายงานสรุปการรับ – จาย เงินรายไดตลาดนัด และรายงานสรุปขอมูลเงินรายได
ตลาดนัดที่ไดรับจัดสรร ประจําเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2561 สอบทานการรับ – การจายเงินรายได
ตลาดนัด  และสอบทานขอมูลเงินรายไดตลาดนัดที่ไดรับจัดสรร เพ่ือตรวจสอบความถูกตองและ     
ความมีอยูจริงดําเนินการแลวเสร็จ  วันที่ 8 มิถุนายน 2561  

2. รายงานผลการตรวจสอบงบทดลองเงินนอกงบประมาณ ประจําเดือนเมษายน       
พ.ศ.2561 ดําเนินการตรวจสอบงบทดลองเงินนอกงบประมาณ  ประจําเดือนเมษายน พ.ศ.2561       
ของระบบบัญชี 3 มิติ  และไดเสนอแนะใหงานการเงินและบัญชีดําเนินการตรวจสอบและแกไขให
ถูกตอง  ดําเนินการแลวเสร็จ วันที่ 8 มิถุนายน 2561 

3. รายงานผลการตรวจสอบการใชไฟฟา ดําเนินการตรวจสอบ และวิเคราะหการใช
ไฟฟาของแตละหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย พรอมใหขอเสนอแนะในการดําเนินการปรับปรุงแกไข 
ดําเนินการแลวเสร็จ วันท่ี 29 มิถุนายน 2561 

4. วันที่ 9 กรกฎาคม 2561 รายงานผลการตรวจสอบดานความผิดทางละเมิดและแพง 
ดําเนินการตรวจสอบ ระบบงานความรับผิดทางละเมิด  ระบบงานความรับผิดทางแพง   ระบบงานผิด
สัญญารับทุน/ลาศึกษา  ระบบงานฐานขอมูลลูกหนี้ สรุปผลการตรวจสอบและดําเนินการแจง รายงาน
ผลใหกับหนวยงานที่เก่ียวของทราบขอมูลเพ่ือดําเนินการแกไข  

5. วันที่ 22 สิงหาคม 2561 รายงานผลการตรวจสอบระบบการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ตรวจสอบดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ITสอบทานระบบการรักษา
ความมั่นคงปลอดภัยดานเทคโนโลยีสารสนเทศของมหาวิทยาลัย พรอมทั้งใหขอเสนอแนะเพื่อ
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ดําเนินการตรวจสอบการบริหารรถราชการ  การควบคุมการเติมน้ํามันเชื้อเพลิง  การซอมบํารุงรักษา  
ดําเนินการตรวจสอบ  การควบคุมการเติมน้ํามันเชื้อเพลิง  การซอมบํารุงรักษา อยูระหวางดําเนินการ 

6. ติดตามผลการตรวจสอบ 
- การบริหารจัดการเงินรายไดตลาดนัด มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
- รายงานผลการตรวจสอบการใชไฟฟา 
- รายงานผลการบริหารจัดการดานการเงินของศูนยฝกปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ 

(อาคารสวนหลวง) 
- รายงานผลการบริหารจัดการดานการเงินของศูนยหนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา  ดําเนินการตรวจติดตามผลการดําเนินงานตามขอเสนอแนะของหนวยตรวจสอบ
ภายใน และตามที่อธิการบดีสั่งการหรือไม อยูระหวางดําเนินการ 

 

แผนการดําเนินงานเดือนกันยายน 2561 
1. ตรวจสอบงบทดลองเงินนอกงบประมาณประจําเดือน (งานการเงินและบัญชี) 
2. เขารวม “โครงการบูรณาการจัดทําแผนการตรวจสอบภายใน ประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2562” ของกระทรวงศึกษาธิการ  
3. ดําเนินการประเมินความเสี่ยงเพ่ือวางแผนการตรวจสอบภายใน ประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2562 (15 หนวยรับตรวจ) 
4. ดําเนินการวางแผนการตรวจสอบระยะ 5 ป (พ.ศ.2562 – พ.ศ. 2566)         

ของหนวยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา    
5. การบริการใหคําปรึกษา  เพ่ือเพิ่มคุณคาและปรับปรุงกระบวนการทํางาน      

การควบคุมภายใน (ทุกหนวยงาน) 
6. ปรับปรุงกฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ   
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ระเบียบวาระที่ 5.16  ประธานคณะกรรมการดําเนินงานศูนยฝกปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ 
(อาคารสวนหลวง) 

 

 สาระสําคัญโดยยอ 
สรุปการดําเนินงานในชวง 1 สิงหาคม 2561 ถึง 31 สิงหาคม 2561 

ศูนยฝกปฏิบัติการวิชาชีพทางธุรกิจ (อาคารสวนหลวง) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 

ศูนยฝกปฏิบัติวิชาชีพทางธุรกิจ (อาคารสวนหลวง) ขอสรุปผลการดําเนินงานในเดือน 
มิถุนายน 2561 เพื่อแจงตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 9/2561          
มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

1. รายไดจากการใหบริการ เดือน สิงหาคม 2561 ศูนยฝกปฏิบตักิารวิชาชีพทางธุรกิจ 

(อาคารสวนหลวง) 
 

ลําดับท่ี ประเภทของบริการ จํานวนการใช
บริการ (ครั้ง) 

จํานวนเงิน (บาท) 
 

1 หองพักเดี่ยว (เตียงคู)  252 131,450.00 
2 หองพักเตียงรวม 39 35,100.00 
3 หองประชุมศรีอยุธยา 2 3,000.00 
4 หองประชุมศรีรามเทพ 1 3,000.00 
5 หองจัดเลี้ยง 2 4,000.00 
6 รายไดอื่น  (อาหารเชา,คาเชาตูน้ํา)  40,395.00 
7 รายไดอื่น (ดอกเบี้ยธนาคาร)  - 

รวมรายรับเงินท้ังสิ้น 296 216,945.00 
 

 

2. รายจายของเดือน สิงหาคม 2561 ศูนยฝกปฏิบตัิการวิชาชีพทางธุรกิจ (อาคารสวนหลวง) 
 

ลําดับที่ หมวดเงินรายจาย หนวย (บาท) 
1 คาจางชั่วคราว 93,300.00 
2 คาตอบแทน  16,592.00 
3 คาใชสอย 7,350.00 
4 คาวัสดุ 8,684.00 
5 คาสาธารณูปโภค 1,082.31 
6 คาใชจายอ่ืน (คาอาหารเชา) 19,950.00 

รวมรายจายท้ังสิ้น 146,958.31 
กําไรสุทธิ 69,986.69 
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3. งานที่อยูระหวางดําเนินการ 

3.1 งานจัดซื้อเครื่องเสียง จํานวน 1 ระบบ และเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร จํานวน 1 

เครื่อง พรอมติดตั้งในหองประชุมศรีรามเทพ ชั้น 3 ศูนยฝกปฏิบัติการวิชาชีพทางธุรกิจ (อาคารสวน

หลวง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

  งานจัดซื้อเครื่องเสียง จํานวน 1 ระบบ และเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร จํานวน 1 

เครื่อง พรอมติดตั้งในหองประชุมศรีรามเทพ ชั้น 3 ศูนยฝกปฏิบัติการวิชาชีพทางธุรกิจ (อาคารสวน

หลวง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง อยูในระหวางการดําเนินการเชิญรานคาเพ่ือเขามาลงนามในสัญญา  

3.2 งานจัดซื้อที่นอนสําหรับหองพักเตียงรวม 7 หอง จํานวน 32 หลัง สําหรับใหบริการ

ลูกคาที่ขอเขาใชบริการหองพักเตียงรวม ชั้น 2 

งานจัดซื้อที่นอนสําหรับหองพักเตียงรวม 7 หอง จํานวน 32 หลัง สําหรับใหบริการ

ลูกคาที่ขอเขาใชบริการหองพักเตียงรวม ชั้น 2 ไดดําเนินการขออนุญาตจัดซื้อ/จัดจาง ที่นอนเรียบรอย

แลว รอรานคาดําเนินการจัดสงสินคา 

3.3  งานจําหนายครุภัณฑประจําศูนยฝกปฏิบัติการวิชาชีพทางธุรกิจ (อาคารสวนหลวง) 

ชํารุด เสื่อมสภาพ และไมจําเปนตองใชในราชการ จํานวน 71 รายการ 

 งานจําหนายครุภัณฑประจําศูนยฝกปฏิบัติการวิชาชีพทางธุรกิจ (อาคารสวนหลวง) 

ชํารุด เสื่อมสภาพ และไมจําเปนตองใชในราชการ จํานวน 71 รายการ เม่ือวันศุกร ที่ 31 สิงหาคม 

2561 เวลา 11.00 น.คณะกรรมการไดประชุมคณะกรรมการสอบหาขอเท็จจริงกรณีครุภัณฑประจํา

ศูนยฝกปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ (อาคารสวนหลวง) ชํารุด เสื่อมสภาพ และไมจําเปนตอการใชใน

ราชการ จํานวน 71 รายการ เสร็จเรียบรอยแลว มีมติใหดําเนินการจําหนาย เนื่องจากครุภัณฑทั้งหมด 

71 รายการ ชํารุดไมสามารถซอมแซมได  
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ   

ระเบียบวาระที่ 5.17  รองอธิการบด ี

ระเบียบวาระที่ 5.17.1  รองอธิการบดีฝายบริหาร 
 สาระสําคัญโดยยอ 

1. งานอาคารสถานที ่ 

1.1  อาคาร 47 อาคารเรียนรวมและโรงอาหาร (อาคารสวนหลวงคางคาว) เปดการใช

งานแลว  และอยูระหวางทําการติดตั้งระบบบัตรแทนเงินสดสําหรับผู ใชบริการศูนยอาหาร 

มหาวิทยาลัยโดยกองบริการการศึกษาดําเนินการจัดทําบัตรนักศึกษาใหกับนักศึกษาใหมชั้นปที่ 1     

ซึ่งบัตรรุนใหมนี้เปนระบบ RFID ที่สามารถใชกับศูนยอาหาร หองสมุดและบริการอ่ืนของมหาวิทยาลัย

ได สําหรับบุคลากร จะดําเนินการจัดทําบัตรรุนใหมใหกับทุกคน คาดวาจะเริ่มใชงานระบบบัตรแทน

เงินสดไดในปงบประมาณ พ.ศ.2562 (ตุลาคม 2561) เปนตนไป 
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1.2 อยูระหวางการปรับปรุงถนนสายหลัก  ระบบสายสงไฟฟาและสายสัญญาณการ

สื่อสารตั้งแตประตูทางเขามหาวิทยาลัยไปจนถึงอาคารเรียนรวมและโรงอาหาร โดยการดําเนินงานแบง

ออกเปน 3 โซน โซน A ตั้งแตประตูทางเขามหาวิทยาลัยถึงแยกกองพัฒนานักศึกษา โซน B ตั้งแตแยก

กองพัฒนานักศึกษาถึงแยกอาคารครุศาสตรหลังใหม และโซน C ตั้งแตแยกอาคารครุศาสตรหลังใหม

ถึงอาคาร 47 อาคารเรียนรวมและโรงอาหาร งานปรับปรุงประกอบไปดวยผิวการจราจรคอนกรีตเสริม

เหล็ก ทอระบายน้ํา ทอน้ําปะปา ทางเทาสองฝง หลังคาคลุมทางเดิน (Cover walk way) นําสาย

ไฟฟาแรงสูง แรงต่ํา สายสัญาณการสื่อสาร ลงจากอากาศ หรือถอนเสาไฟฟา ปรับปรุงขยายหมอแปลง

เพ่ิมประสิทธิภาพระบบไฟฟาแรงดันต่ํา ติดตั้งไฟฟาสองสวางทางเดินเทา และไฟทาง ปรับปรุงประตู

รั้วดานหนา ปอมรักษาความปลอดภัย ระบบกั้นทางอัตโนมัติ 5จุด รวมระยะเวลาการดําเนินงานตาม

สัญญา 270 วัน สิ้นสุดสัญญาในเดือน พฤศจิกายน 2561 ในระหวางการกอสรางจะตองมีการปด

การจราจรสงผลกระทบทําใหเกิดความไมสะดวก โดยในวันที่ 5 กันยายน จะมีการปดการจราจรเพ่ือ

เริ่มกอสรางปรับปรุง ในโซน A ตั้งแตประตูหนามหาวิทยาลัยจนถึงแยกอาคาร 2 (ยังสามารถใช

เสนทางเพ่ือเขาจอดรถหนาอาคาร 2 ได) และจะเปดใหใชผิวจราจรเพ่ือการเดินรถในโซน B ตั้งแตแยก

กองพัฒนานักศึกษาถึงแยกอาคารครุศาสตร  

1.3 การปรับปรุงอนุสรณสถานทานเฉกฯ ขณะนี้ผูรับจางทํางานลาชากวาแผนงาน

และเกินกําหนดระยะเวลาสงมอบ (มิถุนายน 2561) มหาวิทยาลัยไดสงเอกสารเรงรัดและไดรับอกสาร

ตอบกลับจากผูรับจางยืนยันที่จะดําเนินการตอและยินยอมเสียคาปรับโดยไมมีเงื่อนไข 

1.4 อยูระหวางขั้นตอนการขออนุญาตกอสรางอาคารหอประชุมหลังใหมจากกรม

ศิลปากร วงเงินงบประมาณ 200 ลานบาทที่ไดรับการจัดสรรจากงบประมาณแผนดิน ในปงบประมาณ 

พ.ศ. 2562 เปนตนไป สถานที่กอสรางกําหนดเปนการกอสรางในพื้นที่ของอาคารโรงอาหารและ

หอประชุมหลังเดิม  
 

2. งานบริหารทั่วไปและประชาสัมพันธ 

2.1  มหาวิทยาลัยไดรับการจัดสรรพ้ืนที่ในงานยอยศยิ่งฟา อยุธยามรดกโลก ระหวาง

วันที่ 7-16 ธันวาคม 2561 บริเวณบึงพระราม โดยกําหนดใหจัดแสดงนิทรรศการเทิดพระเกียรติใน

หลวงรัชการที่ 9 และการแสดงทางวัฒนธรรม ตลอดจนการแสดงผลงานของคณาจารยและนักศึกษา 

2.2 ในปงบประมาณ พ.ศ.2562 จะดําเนินการในโครงการพัฒนาสุขภาวะ           

ของบุคลากร โดยการจัดกิจกรรมตรวจสุขภาพ การออกกําลังกาย การติดตามพัฒนาการดานสุขภาพ

ของบุคลากร 
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3. งานวิเทศสัมพันธ 

3.1  นักศึกษาโครงการความรวมมือกับ ม.หนานชาง ประเทศจีน จํานวน 20 คนจะ

เดินทางเขาพักที่หอพักอูทองต้ังแตชวงค่ําของวันที่ 2 กันยายนนี้ โดยจะเขาศึกษาในหลักสูตร

เศรษฐศาสตรการเงนิ คณะวิทยาการจัดการ กําหนดระยะเวลา 4 ป 

3.2 ชวงตนเดือน กันยายนนี้ นักศึกษาจาก ม.การศึกษาโอซากา ประเทศญี่ปุน 1 

คนจะเดินทางถึงมหาวิทยาลัยเพ่ือเขาศึกษาในสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษคณะครุศาสตร และ

แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเปนระยะเวลา 11 เดือน 

3.3 มหาวิทยาลัยจะจัดการอบรมภาษาอังกฤษในรุนที่ 2 ใหกับบุคลากรสายวิชาการ

ที่เหลือในชวงเดือนธันวาคม 2561 และจะดําเนินการทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ ใหกับบุคลากร    

ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน เพ่ือกําหนดกิจกรรมการพัฒนาตอไป 

3.4 ในปงบประมาณ พ.ศ.2562 จะดําเนินโครงการพัฒนาสําหรับอาจารยผูสอน

รายวิชาเปนภาษาอังกฤษ โดยจัดการฝกอบรมเพ่ือเตรียมความพรอมทั้วในและตางประเทศ 
 

4. ความคืบหนาในการดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร ยุทธศาสตร ท่ี 4 การพัฒนา

ระบบบริหารจัดการ 

ประเด็น การพัฒนาสูมหาวิทยาลัยสู  Green University 

การดําเนินการ และแผนการดําเนินงาน 

4.1 สรางการรับรูและความตระหนักใหกับบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อการพัฒนา

มหาวิทยาลัย ตามมาตรฐานมหาวิทยาลัยสีเขียว โดยการจัดกิขกรรมศกึษาดูงานมหาวิทยาลัยที่ประสบ

ความสําเร็จและมีความกาวหนาในการดําเนินการพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียว เมื่อวันที่ 24-25 

พฤษภาคม 2561 

4.2 ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงพลังงานในการเปลี่ยนหลอดไฟฟา

เปนหลอด LED และเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศเปนแบบ Invertor ประสิทธิภาพสูง จากการคํานวน

สามารถประหยัดคากระแสไฟฟาไดปละ สองลานบาทเศษ 

4.3 การบําบัดน้ําในสระพักน้ําภายในมหาวิทยาลัย 

4.4 การทําความรวมมือกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในการทํา

กิจกรรมดานสิ่งแวดลอม 

4.5 แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียว Green University  เพ่ือการขับเคลื่อน

การพัฒนาใหเปนรูปธรรมและเกิดความยั่งยืน โดยมีบุคลากรหลักจากคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และ

สํานักงานอธิการบด ี

4.6 จัดทําขอเสนอโครงการเพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียวเพ่ือการดําเนินการใน

ปงบประมาณ พ.ศ.2562 
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4.7 เตรียมจัดทําขอเสนอโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุนดานงบประมาณจาก

กระทรวงพลังงาน ในระยะที่สอง เชนการผลิตกระแสไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตย การเปลี่ยน

เครื่องปรับอากาศ Invertor ประสิทธิภาพสูง 

4.8 เตรียมการจัดระเบียบการจอดยานพาหนะเพ่ือลดการใชพาหนะท่ีใชเครื่องยนต

เดินทางภายในมหาวิทยาลัย และจัดพาหนะที่ใชพลังงานไฟฟาเดินรถรอบมหาวิทยาลัยใหบริการแทน 
 

ผลการดําเนินงานตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงานในหนวยงานภาครัฐ  

กองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน  ปงบประมาณ 2560 

การคํานวณผลประหยัดคาดหวังตามหนังสือยืนยันมาตรการเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศ          

จํานวน 20 เครื่อง 

(เครื่องปรับอากาศประสิทธิภาพสูงระบบ Invertor)  

คํานวนจากชั่วโมงใชงาน 8 ชม./วัน 300 วันใน  1 ป 

กอนปรับปรุง พลังงานที่ใช 117,538.08 kwh  

หลังปรับปรุง พลังงานที่ใช  24,545.68 kwh  

ผลประหยัด  92,992.39 kwh  

ผลประหยัด  371,969.57 บาท ตอป 
ผลประหยัดคาดหวังตามหนังสือยืนยันมาตรการเปลี่ยนหลอดไฟ LED 

ลําดับ 

หลอดเดิม หลอด LED ทดแทน 

ชม.

ใช

งาน 

วัน/

ป 

จํานวน 

หลอด 

พลังงาน ผลประหยัด 

  

ขนาด 

(W) 

หลอด 
LED 

ทดแทน 

ขนาด 

(W) 

กอนปรับปรุง 

(kWh) 

หลัง

ปรับปรุง 

(kWh) 

kWh บาท 

1 

Fluorescent 

T8 60cm 18 

LED tube 

(60 cm) 
9 

8 300 

            

244  

       

10,540.80  

            

5,270.40      5,270.40  

      

21,081.60  

2 

Fluorescent 

T8 120cm 36 

LED tube 

(120 cm) 
18 

8 300 

        

10,780  

     

931,392.00  

         

465,696.00  

  

465,696.00  

  

1,862,784.00  

3 ตะเกียบ 9 

LED A60 

E27 Bulb 
5 

8 300 

              

13  

           

280.80  

               

156.00  

       

124.80  

          

499.20  

4 ตะเกียบ 18 

LED A60 

E27 Bulb 
9 

8 300 

            

561  

       

24,235.20  

           

12,117.60  

   

12,117.60  

      

48,470.40  

5 ตะเกียบ 24 

LED A60 

E27 Bulb 
14 

8 300 

            

596  

       

34,329.60  

          

20,025.60  

   

14,304.00  

      

57,216.00  

6 ตะเกียบ 36 

LED A60 

E27 Bulb 
18 

8 300 

            

125  

       

10,800.00  

            

5,400.00  

     

5,400.00  

      

21,600.00  

รวม 
       

12,319 

     

1,011,578.40  

         

508,665.60  

 

502,912.80  

 

2,011,651.20  
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สรุปผลการติดตั้งอุปกรณเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใชพลังงานของท้ัง 2 มาตรการ  

มาตรการ 
ผลประหยัด 

kWh/ป toe/ป บาท/ป 

เปลี่ยนเครื่องปรับอากาศอินเวอรเตอร           92,992.39         7.92             371,969.57  

เปลี่ยนหลอด LED         502,912.80        42.85           2,011,651.20  

รวม         595,905.19       50.78           2,383,620.77  

 

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชมุ 
รับทราบ    

 

ระเบียบวาระที่ 5.17.2  รองอธิการบดีฝายนโยบายและแผน 
 

 สาระสําคัญโดยยอ 
  ผลการดําเนินงาน ประจําเดือนสิงหาคม – กันยายน 2561 

1. วันที่ 14 สิงหาคม 2561 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา (กบ.) ครั้งท่ี 8/2561 เวลา 13.30 น. ณ หองประชุมอยุธยา-อาเซียน 

2. วันที่ 16 สิงหาคม 2561 รวมพิธีเปดงานสัปดาหวิทยาศาสตรสวนภูมิภาค ประจําป 

พ.ศ.2561 เวลา 09.30 น. ณ อาคาร 100 ป 

3. วันที่ 17 สิงหาคม 2561 ประธานในพิธีเปดงานวิทยาการจัดการวิชาการ ครั้งที่ 8  

เวลา 09.00 น. ณ อาคารเจาพระยาโกษาธิบดี 

4. วันที่ 17 สิงหาคม 2561 ประชุมคณะกรรมการเรงรัดติดตามการใชจายงบประมาณ 

ครั้งที่ 11/2561  เวลา 13.30 น. ณ หองประชุมอยุธยา-อาเซียน 

5. วันที่ 21 สิงหาคม 2561 ประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการบริหารจัดการ    

เพ่ือการอนุรักษแหลงศิลปกรรมอยางมีสวนรวมของชุมชนทองถิ่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา           

เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย 

6. วันที่ 22 สิงหาคม 2561 รวมพิธีเปดกิจกรรมอยุธยานารู คูเมืองมรดกโลก (รับนอง

มหาวิทยาลัย) เวลา 07.00 น. ณ สนามฟุตบอลมหาวิทยาลัย 

7. วันที่ 22 สิงหาคม 2561 การประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันอยุธยาศึกษา เวลา 

13.30 น. ณ หองประชุมสถาบันอยุธยาศึกษา 

8. วันที่ 23 สิงหาคม 2561 ประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน      

ครั้งที่ 2/2561 เวลา 13.30 น. ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซยีน 
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9. วันที่ 29 สิงหาคม 2561 การลงพ้ืนที่ตรวจติดตามผลการดําเนินงานขับเคลื่อน     

การพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ในพ้ืนที่อําเภอบางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา         

เวลา 08.00 น. ณ ตําบลแคตก และตําบลแคออก  อําเภอบางไทร  จ.พระนครศรีอยุธยา 

10. วันที่ 30 สิงหาคม 2561 การประชุมคณะกรรมการจังหวัด หัวหนาสวนราชการ 

ประจําเดือนสิงหาคม 2561  เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ หองประชุมอโยธยา ชั้น 3 อาคาร 4 ชั้น 

ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

11. วันที่ 4 กันยายน 2561 ประชุมคณะกรรมการสอบวินัยอยางรายแรง มหาวิทยาลัย

ราชภัฏพระนครศรอียุธยา เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ หองประชุมอยุธยา-ฮอลันดา 

12. วันที่ 5 กันยายน 2561 ประชุมคณะกรรมการสอบวินัยอยางรายแรง มหาวิทยาลัย

ราชภัฏพระนครศรอียุธยา เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ หองประชุมอยุธยา-ฮอลันดา 

13. วันที่ 11 กันยายน 2561 ประชุมคณะกรรมการสอบวินัยอยางรายแรง มหาวิทยาลัย

ราชภัฏพระนครศรอียุธยา เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ หองประชุมอยุธยา-ฮอลันดา 

14. วันที่  11 กันยายน 2561 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ

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

แผนการดําเนินงานประจําเดือนประจําเดือนกันยายน พ.ศ. 2561 
1. วันที่ 12 กันยายน 2561 ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 

9/2561 เวลา 13.30 น. ณ หองประชุมอยุธยา-อาเซียน 
2. วันที่ 14 กันยายน 2561 ประชุมคณะกรรมการเรงรัดติดตามการใชจายงบประมาณ 

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

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชมุ 
รับทราบ    

 

ระเบียบวาระที่ 5.17.3  รองอธิการบดีฝายวิชาการ 

 สาระสําคัญโดยยอ 

  ผลการดําเนินงานเดือนสิงหาคม 2561 
1. ประธานกรรมการประเมินคุณภาพการสอน เอกสารการสอน จริยธรรมและ

จรรยาบรรณทางวิชาการ อาจารย จํานวน 5 ราย 
2. ประชุมเพ่ือกําหนดแนวทางการบริหารโรงเรียนสาธิต สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 
3. ดําเนินการจัดทําคําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง แตงตั้ง

คณะกรรมการเลือกสรรผูสมควรไดรบัปริญญากิตติมศกัดิ์ ประจําป พ.ศ. 2561 
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  4. จัดทํา (ราง) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวยการจัดตั้งและการบริหาร
บัณฑิต พ.ศ. .... 
  5 .  วางแผนการดํ า เนิ นการคัด เลือกบุ คคล เข าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจําปการศึกษา 2562 (TCAS 2562) 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ   

 

ระเบียบวาระที่ 5.17.4  รองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษและกฎหมาย 

 สาระสําคัญโดยยอ 
งานนิติการ 
1. วันที่ 2 สิงหาคม 2561 เขารวมประชุมเปดภาคเรียนประจําปการศึกษาท่ี 1/2561 

(นางศราริตา แจงพันธ นางศขิรินทร สุวรรณทัศน นางสาวศิริลักษณ  สุคันธชาติ) 
2. วันที่ 8 สิงหาคม 2561 เขารวมประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา 

(นางศราริตา แจงพันธ นางศขิรินทร  สุวรรณทัศน) 
3. วันที่ 9 สิงหาคม 2561 จัดประชุมคณะกรรมการเลือกตั้งนายาสโมสรคณาจารย 

(นางศิขรินทร  สุวรรณทัศน นางสาวศิริลักษณ  สุคันธชาติ) 
4. วันที่  10 สิงหาคม 2561 ไปพบเจาพนักงานสอบสวนคดีนายอาชวิน ณ นคร        

(นางศราริตา แจงพันธ) 
5. วันที่ 14 สิงหาคม 2561 จัดประชุมคณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางรายแรง      

(นางศิขรินทร สุวรรณทัศน) 
6. วันที่ 15 สิงหาคม 2561 จัดประชุมคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํา

มหาวิทยาลัย (นางศราริตา  แจงพันธ  นางศิขรินทร  สุวรรณทัศน) 
7. วันที่ 18 สิงหาคม 2561 จัดประชุมคณะกรรมการปรับปรุงและยกรางกฎหมาย       

ครั้งที่ 8/2561 (นางศราริตา แจงพันธ นางศขิรินทร สุวรรณทัศน 
8. วันที่ 21 สิงหาคม 2561 ประชุมคณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางรายแรง กรณีเบิก

ซ้ําซอน (นางศขิรินทร สุวรรณทัศน นางสาวศิริลักษณ  สุคนัธชาติ) 
9. วันที่  22 สิงหาคม 2561 ดําเนินการจัดการเลือกตั้งนายกสโมสรคณาจารย          

(นางศราริตา  แจงพันธ นางศิขรินทร  สุวรรณทัศน  นางสาวศิริลักษณ สุคันธชาติ) 
10. วันที่ 28 สิงหาคม 2561 ประชุมคณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางรายแรง กรณีเบิก

ซ้ําซอน (นางศขิรินทร สุวรรณทัศน นางสาวศิริลักษณ  สุคนัธชาติ) 
11. วันที่  29 สิงหาคม 2561 ประชุมคณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางรายแรง        

กรณีประพฤติมิชอบ (นางศขิรินทร สุวรรณทัศน นางสาวศิริลักษณ  สุคันธชาติ) 
12. วันที่ 30 สิงหาคม 2561 ประชุมคระกรรมการสืบสวนหาขอเท็จจริงเก่ียวกับคดี    

กรมศลิปากร (นางศขิรินทร สุวรรณทัศน นางสาวศิริลักษณ  สุคันธชาติ) 
 
 

 



 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา  ครั้งที่  10/2561 

 

42 

งานกิจการคณะกรรมการ 
ผลการดําเนินงานประจําเดือนสิงหาคม 2561 
1. วันที่  8  สิงหาคม 2561 ประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้ งที่  8/2561 เวลา 09.30 น.                   

ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน  สํานักงานอธิการบด ี
2. วันที่  14  สิงหาคม  2561  ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 7/2561  

เวลา 13.30 น.  ณ หองประชุมอยธุยา – อาเซียน  สํานักงานอธิการบด ี
3. วันที่  22  สิงหาคม 2561 ประชุมสภาคณาจารยฯ  ครั้ งท่ี 2/2561 เวลา 13.30 น.                   

ณ หองประชุมอยุธยา – โปรตุเกส  สํานักงานอธิการบดี  
4. วันที่ 30 สิงหาคม 2561 ประชุมคณะกรรมการสงเสริมฯ ครั้งที่ 8/2561  เวลา 09.30 น.          

ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน  สํานักงานอธิการบด ี
 

แผนการดําเนินงานประจําเดือนกันยายน 2561 
1. วันที่  11  กันยายน  2561  ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งท่ี 9/2561  

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

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

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

ณ หองประชุมอยุธยา – โปรตุเกส  สํานักงานอธิการบดี  
 

ผลการดําเนินงานคณะกรรมการดําเนินงาน ITA สิงหาคม พ.ศ. 2561 
1. วันที่  10 สิงหาคม 2561 ที่ปรึกษาแจงคะแนนอุทธรณหลักฐานเชิงประจักษ 

(Evidence-based) โครงการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน
ภาครัฐ (ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยไดรับคะแนน 2,000 คิดเปนรอยละ 
90.91 อยูในระดับสูงมาก 
 

แผนการดําเนินงานคณะกรรมการดําเนินงาน ITA กันยายน พ.ศ. 2561 
1. วันที่ 18 กันยายน 2561 รองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษและกฎหมาย และนางสาว

นันทนา ศรีชัยมูล ผูประสานงาน ITA เขารวมรับฟงเกณฑแนวทางและเกณฑการประเมิน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 

2. ภายในตุลาคม 2561 สกอ. จัดสงรายงานผลการประเมิน ITA ใหแกหนวยงานที่เขา
รับการประเมิน จัดสงทางไปรษณียตามที่อยูของหนวยงาน 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชมุ 
รับทราบ   
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ระเบียบวาระที่ 5.17.5  รองอธิการบดีฝายกิจการนักศกึษาและวิจัยและพัฒนา 

 สาระสําคัญโดยยอ 
  ผลการดําเนินงาน เดือน สิงหาคม 2561 

1. วันที่ 12 สิงหาคม 2561 รวมพิธีทําบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและถวายพระพรชัย
มงคล วันแมแหงชาติ 12 สิงหาคม 2561 ณ ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

2. วันที่  25 สิงหาคม 2561 ตอนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา              
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
 

  มติ/ความคิดเห็นของที่ประชมุ 
รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 5.17.6  ผูชวยอธิการบดีฝายประกันคุณภาพ 

 สาระสําคัญโดยยอ 

  ผลการดําเนินงาน เดือนสิงหาคม 2561 
1. วันที่ 29 - 30 สิงหาคม 2561 ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจําป

การศึกษา 2560 คณะวิทยาการจัดการ  มีผลคะแนนเฉลี่ย 4.00 
2. วันที่ 30 - 31 สิงหาคม 2561 ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจําป

การศึกษา 2560 คณะครุศาสตร มีผลคะแนนเฉลี่ย 4.16 
3. วันที่ 30 - 31 สิงหาคม 2561 ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจําป

การศึกษา 2560 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีผลคะแนนเฉลี่ย 4.19 
4. วันที่ 31 สิงหาคม -1 กันยายน 2561 ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 

ประจําปการศึกษา 2560 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี มีผลคะแนนเฉลี่ย 4.46 
 

แผนการดําเนินงาน  เดือนกันยายน 2561 
1. วันที่ 4 กันยายน 2561 รวมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเชื่อมโยงระบบสารสนเทศการ

รับทราบหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CHE Curriculum Online)  และระบบฐานขอมูลการประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับอุดมศึกษา (CHE QA Online) ณ โรงแรมเซ็นจูรี พารค กรุงเทพฯ  

2. วันที่ 14 กันยายน 2561 รวมอบรมโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ “เขาถึง เขาใจเทคนิค
การจัดทแผนบริหารความเสี่ยง (Risk Management Plan) ตามหลัก COSO ณ ศูนยพัมนาทุนมนุษย 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

3. วันที่ 14 กันยายน 2561 รวมประชุมสัมมนา เรื่อง มาตรฐานการอุดมศึกษาและแนวทาง
ปฏิบัติ เพื่อนําไปสูการประกันคุณภาพการศึกษาตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561     
ณ โรงแรม เดอะ เบอรเคลีย ประตูน้ํา กรุงเทพมหานคร  

4. วันที่ 18 กันยายน 2561 ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 4/2561  
ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซี่ยน 
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มติ/ความคิดเห็นของที่ประชมุ 
รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 5.17.7  ผูชวยอธิการบดีฝายบริการวิชาการและสหกิจศกึษา 

- ไมมี - 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอื่น ๆ 

ระเบียบวาระที่  6.1 กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 
10/2561 

สาระสําคัญโดยยอ 
มหาวิทยาลัยกําหนดใหมีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 

10/2561  ในวันอังคารที่ 9 ตุลาคม 2561  เวลา 13.30 น. ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน     
อาคารศรีอโยธยา (สํานักงานอธิการบดี)  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยขอใหกรรมการ
ทุกทานเขารวมประชุมตามวัน เวลา และสถานท่ีดังกลาวโดยพรอมเพรียงกัน 

 

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชมุ 
     รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่  6.2  ขอเสนอแนะจากแตละหนวยงาน  
 

สาระสําคัญโดยยอ 
รศ.ดร.ชูสิทธิ์  ประดับเพ็ชร  รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษาและวิจัยและพัฒนา 

เสนอใหเลื่อนเวลาการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยจากเดิมเวลา 13.30 น.             
เปนเวลา 13.00 น.  

 

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชมุ 
     เห็นชอบ 

 

เลิกประชุมเวลา  17.35 น.  
 

 

 

 

 

นางนงคราญ คงสมทรง ผูจัดทํารายงานการประชุม 
นางลักขณา เตชวงษ ผูตรวจรายงานการประชุม 


