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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.)
ครั้งที่ 12/2561
วันอังคารที่ 11 ธันวาคม 2561 เวลา 13.00 – 16.25 น.
ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน อาคารศรีอโยธยา (สํานักงานอธิการบดี)
--------------------------------------------------

ผูม าประชุม
1. อาจารย ดร.เกษม
2. อาจารยจิรศักดิ์
3. ผศ.อราม
4. ผศ.ดร.อดิศร
5. ผศ.ธาตรี
6. รศ.ดร.ชูสิทธิ์
7. ผศ.บุญไท
8. นายปยะ
9. ผศ.ดร.ภาคิน
10. ผศ.ดร.วิมลพรรณ
11. ผศ.ดร.อัจฉรา
12. ผศ.ดร.สุจิตกัลยา
13. อาจารย ดร.จงกล
14. ผศ.สาโรช

บํารุงเวช
ชุมวรานนท
ชนะโชติ
ภูสาระ
มหันตรัตน
ประดับเพ็ชร
เจริญผล
มีอนันต
โชติเวศยศิลป
รุงพรหม
หลอตระกูล
มฤครัฐอินแปลง
เฮงสุวรรณ
ปุริสังคหะ

15. อาจารย ดร.นริสานันท เดชสุระ
16. อาจารยสุทัศน
17. นางสาวเพลินตา
18. นางสารภี
19. นางเบญญาภา
20. นางเบญญาภา

อูทอง
โมสกุล
พูลศิริ
สอนพรม
สอนพรม

21. นางศิขรินทร
สุวรรณทัศน
22. นางสาวกาญจนพิชญา ภิญญา
23. นางนงคราญ
คงสมทรง
24. นางปยะนุช
สุขเพ็ชร
25. นางจิราพร
พัฒนธนกิจ

อธิการบดี
ประธาน
รองอธิการบดีฝายบริหาร
กรรมการ
รองอธิการบดีฝายนโยบายและแผน
กรรมการ
รองอธิการบดีฝายวิชาการ
กรรมการ
รองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษฯ
กรรมการ
รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษาและวิจัยฯ กรรมการ
ผูชวยอธิการบดีฝายงานประกันคุณภาพ
กรรมการ
(แทน) คณบดีคณะครุศาสตร
กรรมการ
คณบดีคณะมนุษยศาสตรฯ
กรรมการ
คณบดีคณะวิทยาศาสตรฯ
กรรมการ
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
กรรมการ
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยฯ
กรรมการ
ผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา
กรรมการ
ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
กรรมการ
ผูอํานวยการสํานักงาน
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
กรรมการ
ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ
กรรมการ
ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน
กรรมการ
ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา
กรรมการ
ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา
กรรมการ
ผูอํานวยการกองบริการการนักศึกษา รักษาราชการแทน
ในตําแหนงผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี กรรมการและเลขานุการ
นิติกร
กรรมการ
รักษาการหัวหนางานกิจการคณะกรรมการ ผูชวยเลขานุการ
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ผูช วยเลขานุการ
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ผูชวยเลขานุการ
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ผูชวยเลขานุการ
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ผูลาการประชุม
1. อาจารย ดร.กิติมา
2. นางลักขณา

ทามาลี
เตชวงษ

ผูชวยอธิการบดีฝายบริการวิชาการฯ ติดราชการ
ผูอํานวยการกองกลาง รักษาการในตําแหนง
ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี
ติดราชการ

1. อาจารยพิเนต
2. อาจารยสมเกียรติ
3. อาจารยมนภัทร

ตันศิริ
แดงเจริญ
บุษปฤกษ

4.
5.
6.
7.
8.
9.

จงกลรัตน
พาวินัย
ศรีวิเชียร
แยมบู
ชิดชาญชัย
ดีเปรม

ประธานศูนยภาษาและการศึกษานานาชาติ
(แทน) ประธานศูนยบมเพาะวิสาหกิจ (UBI)
ประธานคณะกรรมการดําเนินงานศูนยฝก
ปฏิบัติการวิชาชีพ (อาคารสวนหลวง)
หัวหนาสํานักงานคณะกรรมการมนุษยศาสตรฯ
หัวหนาสํานักงานคณะวิทยาการจัดการ
หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา
หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการสํานักวิทยบริการฯ
รักษาการหัวหนางานประกันคุณภาพ
รักษาการในตําแหนงหัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน

ผูเขารวมประชุม

นางอรัญญา
วาที่รอยตรีหญิงรัตติยา
ดร.เกษรา
นางสาวพิจิกามาศ
นางสาวเบญจลักษณ
วาที่รอยเอกอนุชา

เริ่มประชุม เวลา 13.00 น.
ประธานพิจ ารณาจํ า นวนกรรมการที่ ม าประชุม และเห็น วา ครบองคป ระชุม แลว จึง เป ด
การประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ
ระเบียบวาระที่ 1.1 ขอบคุณหนวยงานในการรวมงานอยุธยามรดกโลก

สาระสําคัญโดยยอ
ขอบคุณทุกหนวยงานที่ทําหนาที่ไดเปนอยางดีในการรวมงานอยุธยามรดกโลก ไมวาจะเปน
การจัดนิทรรศการ การจัดขบวนในวันพิธีเปดงาน
มติ/ความเห็นของที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 1.2 งบประมาณที่พับไปตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561

สาระสําคัญโดยยอ
ตามหนั งสื อ กระทรวงการคลั ง ที่ กค 0402.5/จ124 ลงวั นที่ 15 พฤศจิ กายน 2561
เรื่ อง งบประมาณที่ ถู กพั บ ไปตามบทบั ญ ญั ติ แ ห งพระราชบั ญ ญั ติ วิ ธี ก ารงบประมาณ พ.ศ. 2561
มหาวิทยาลัยถูกพับงบประมาณ จํานวน 4,600,000 บาท ประกอบดวย งบวิจัย จํานวน 3,600,000
บาท ศูนยบมเพาะวิสาหกิจ จํานวน 1,000,000 บาท และกองนโยบายและแผนไดจัดทําหนังสือไปที่
สํ า นั กงบประมาณแล ว ขณะนี้ อ ยู ระหว า งรอผลการพิ จ ารณา และในป ถั ด ไปขอให ห น ว ยงาน
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ชวยแกปญหานี้เพื่อไมไดงบประมาณถูกพับไป และขอใหสรุปวางบประมาณใดที่ถึงกําหนดเวลาแตยังได
ใชงบประมาณนั้น เพื่อมหาวิทยาลัยจะปรับไปใชในสวนอื่นตอไป
มติ/ความเห็นของที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 1.3

บทบาทมหาวิทยาลัยราชภัฏในกระทรวงการอุดมศึกษา วิจัย และนวัตกรรม

สาระสําคัญโดยยอ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิจัย และนวัตกรรมเปนกระทรวงใหมที่จะเกิดขึ้นในรัฐบาลชุดนี้
โดยรั ฐบาลเชื่ อมั่ นว าการสร างนวั ตกรรมและเทคโนโลยี ให สํ าเร็ จ จํ าเป นต องอาศั ยศั กยภาพของ
สถาบันอุดมศึกษา ระบบการวิจัย เพื่อตอยอดเชิงพาณิชยและการพัฒนาสังคม รวมทั้งการสนับสนุน
งบประมาณที่ เพี ยงพอและเหมาะสม ดั งนั้นรัฐบาลจึงไดปรับโครงสรางการบริ หารงาน โดยการนํ า
หนวยงานที่เกี่ยวข องกั บการวิ จั ย วิ ทยาศาสตร นวั ตกรรมและเทคโนโลยี และหน วยงานสนับสนุน
ทุกการวิจัยมารวมกันและตั้งเปนกระทรวงใหมที่ชื่อวา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและ
เทคโนโลยีโดยโครงสรางของกระทรวง ไดกําหนดใหสถาบันอุดมศึกษาทําหนาที่วิจัยและสรางนวัตกรรม
ในหลายมิติที่สําคัญใหมีกลุมหนึ่งที่ทําหนาที่วิจัยและสรางนวัตกรรมเพื่อพัฒนาทองถิ่น โดยมหาวิทยาลัย
อยูกลุมที่ 4 มหาวิทยาลัยเชิงพื้นที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏถูกกําหนดบทบาทหนาที่ดานวิจัยและสราง
นวัตกรรม เพื่อพัฒนาทองถิ่นบนพื้นฐานของ
- ภูมิปญญาทองถิ่น
- ภูมิปญญาไทย
- ภูมิปญญาสากล
โดยคํานึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนในทองถิ่นและสังคม
บทบาทของมหาวิทยาลัยราชภัฏในการตอบสนองนโยบายประเทศและนโยบายกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาตร วิจัยและนวัตกรรม ดังตอไปนี้
1. ดานการบริหารจัดการ การเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการแกชุมชน ทองถิ่น
2. ดานการสงเสริมองคความรูและความสามารถในการวิจัยและสรางนวัตกรรมใหแกภาครัฐ
มหาวิทยาลัยราชภัฏมีหนาที่สนับสนุน สงเสริม การพั ฒนาพลเมื องของประเทศให มี
คุณลักษณะ 4 ประการ คือ
1. มีทัศนคติที่ถูกตองตอบานเมือง
2. มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม
3. มีงานทํา มีอาชีพ
4. เปนพลเมืองดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏไดมีการประชุมรวมกันเพื่อพัฒนาแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพื่ อการพัฒนาท องถิ่ น 20 ป (พ.ศ. 2560 – 2579) ที่ สอดคล องกั บยุ ทธศาสตร ของชาติ ระยะ 20 ป
ประกอบดวย
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ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาทองถิ่น
ยุทธศาสตรที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู
ยุทธศาสตรที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา
ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
สิ่งจําเปนที่ตองสนับสนุนใหมหาวิทยาลัยราชภัฏเกิดความคลองตัวและความสําเร็จ มีดังนี้
1. รัฐบาลควรสนับสนุนเชิงนโยบาย
2. รัฐบาลควรสนับสนุนใหเกิดการพัฒนาและปรับปรุงระบบกลไก
3. รัฐบาลควรใหการสนับสนุนทรัพยากรในการปฏิบัติงานตามพันธกิจ และบทบาทความ
เปนมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาทองถิ่น
มติ/ความเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 2.1 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 11/2561
สาระสําคัญโดยยอ
มหาวิ ทยาลั ย ไดกํา หนดใหมี การประชุ ม คณะกรรมการบริห ารมหาวิท ยาลั ย (ก.บ.)
ครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ หองประชุมอยุธ ยา –
อาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) นําเสนอรายงานการประชุม ครั้งที่
11/2561 เพื่อขอใหที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 11/2561
โดยไมมีการแกไข

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม
ระเบียบวาระที่ 3.1 รายงานขอมู ลการดํ าเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิท ยาลัย ราชภัฏพระนครศรีอ ยุธยา
ครั้งที่ 11/2561
สาระสําคัญโดยยอ
เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) นําเสนอรายงานขอมูลจากการดําเนินงานและ
ผลการปฏิ บั ติ ตามมติ ที่ ประชุ มคณะกรรมการบริ หารมหาวิ ทยาลั ย ครั้ งที่ 11/2561 เมื่ อวั นอั งคารที่ 13
พฤศจิกายน 2561 ดังตอไปนี้
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ระเบียบ
วาระที่

เรื่อง

4.1

ขอความเห็น และขอ เสนอแนะรายงาน
การเงินประจํา วัน ที่ 1 ตุ ลาคม 2560
ถึงวั นที่ 30 กันยายน 2561 ของศูนยฝก
ปฏิบั ติการวิชาชีพ ธุรกิจ (อาคารสวน
หลวง)

4.2

ขอความเห็น ชอบ (รา ง) ประกาศ
มหาวิทยาลัย ราชภัฏ พระนครศรีอ ยุธยา
เรื่อ ง หลักเกณฑ และวิธีการจายเงินเพิ่ม
ใหเจ าหนา ที่ประจํา ตามสั ญญา

4.3

ขอความเห็น ชอบ เรื่อ ง การกําหนด
จํานวนนัก ศึก ษาภาคปกติขั้นต่ําในแตละ
สาขาวิชาที่จ ะเปดรับ นัก ศึกษาภาคปกติ
ประจํา ปก ารศึกษา 2562

4.4

ขอความเห็น และขอ เสนอแนะรายงานผล
และแนวทางการพัฒนาตามผลการ
ประเมิน คุณธรรมและความโปรงใสใน
การดํา เนิน งานของหนวยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency
Assessment – ITA) ประจํา ป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พระนครศรีอ ยุธยา

4.5

ขอความเห็น ชอบ เรื่อ ง แผนการรับ
นัก ศึกษาพิการ ภาคปกติ ระดับปริญ ญา
ตรี ประจําปการศึกษา 2562

มติที่ประชุม/ขอเสนอแนะ
และขอสั่งการ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.)
มีขอเสนอแนะ ดังตอไปนี้
1. ตรวจสอบวิธีการคิดคาเสื่อมราคาแตละ
รายการตามความเปนจริงและปรับปรุง
การคิดคํานวณใหถูกตอง
2. ควรมีกรอบการทํางาน บอกขั้นตอน
การจัดทํางบ และมีผูตรวจสอบ
3. จัดทําเอกสารใหถูกตองตามระเบียบการเงิน
4. หากมีประเด็นปญหาในการดําเนินงานให
นําเขามาหารือในการประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) และใหมีขอมูล
ประกอบการพิจารณาใหชัดเจน เชน
จํานวนผูเขาพักในป 2560 เพิ่มขึ้นรอยละ
เทาไหร
เห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา เรื่อง หลักเกณฑ และ
วิธีการจายเงินเพิ่มใหเจาหนาที่ประจําตาม
สัญญา และใหนําหลักเกณฑวธิ กี าร
ในการจายนํามาแจงในการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.)
เห็นชอบ เรื่อง การกําหนดจํานวนนักศึกษา
ภาคปกติขั้นต่าํ ในแตละสาขาวิชาที่จะเปดรับ
นักศึกษาภาคปกติ ประจําปการศึกษา
2562 และปรับจํานวนนักศึกษาขั้นต่ําของ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจาก 5 คน
เปน 7 คน
รับทราบ และคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย (ก.บ.) มีขอเสนอแนะ
ดังตอไปนี้
1. มอบทีมงานนําผลการประเมินมา
วิเคราะหหาแนวทางปรับแกไขเพื่อใหได
คะแนนที่สูงขึน้
2. ชี้แจงทําความเขาใจกับบุคลากรใน
การประชุมกอนเปดภาคเรียน และขอความ
รวมมือในการตอบ
3. กิจกรรม/โครงการที่ยังไมชัดเจนให
ปรับแกไขและวิเคราะหใหม
เห็นชอบแผนการรับนักศึกษาพิการ
ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจําป
การศึกษา 2562 โดยรับนักศึกษาตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กําหนด
ประเภทและหลักเกณฑของคนพิการ
ทางการศึกษา พ.ศ. 2552 ขอ 1 (4) บุคคลที่
มีความบกพรองทางรางกาย หรือ
การเคลื่อนไหวที่สามารถชวยเหลือตนเองได

ผลการปฏิบัตติ ามมติ
- แจงมติการประชุมใหแกหนวยงาน
ที่เกี่ยวของไดรับทราบ
- คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.)
มีขอเสนอแนะใหตรวจสอบวิธกี ารคิด
คาเสื่อมราคาแตละรายการตามความเปน
จริง และปรับปรุงวิธกี ารคิดคํานวณ
ใหถูกตอง ซึ่งศูนยฝกฯ ไดหารือกับ
หนวยตรวจสอบภายในแลว และได
กําหนดเกณฑการคิดคาเสื่อมราคาใหม
ซึ่งจะดําเนินการในปงบประมาณ 2562
ตอไป

- แจงมติการประชุมใหแกหนวยงาน
ที่เกี่ยวของไดรับทราบ
- อธิการบดีลงนามในประกาศแลวเมื่อวันที่
29 พฤศจิกายน 2561
- แจงมติการประชุมใหแกหนวยงาน
ที่เกี่ยวของไดรับทราบ
- แจงทั้ง 4 คณะ เพื่อกําหนดเกณฑขั้นต่ํา
ในการรับนักศึกษา ปการศึกษา 2562
- แจงสภามหาวิทยาลัย ในวันที่ 12
ธันวาคม 2561
- แจงมติการประชุมใหแกหนวยงาน
ที่เกี่ยวของไดรับทราบ
- นําผลการประเมินมาวิเคราะห
เพื่อหาแนวทางปรับแกไข
- ปรับแกไขและวิเคราะหกจิ กรรม/โครงการ
ที่ยังไมชัดเจน

- แจงมติการประชุมใหแกหนวยงาน
ที่เกี่ยวของไดรับทราบ
- ประกาศรับสมัครทางเว็บไซตของ
มหาวิทยาลัย ตั้งแตวันที่ 19 พฤศจิกายน
– วันที่ 28 ธันวาคม 2561
- จัดสงขอมูลประกาศรับสมัครไปยัง
โรงเรียนตาง ๆ

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 1/2562
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ระเบียบ
วาระที่

4.6

เรื่อง

ขอความเห็น ชอบ (รา ง) บันทึก ขอ ตกลง
ความรว มมือ ทางวิชาการการพัฒนาฝมือ
แรงงานสาขาเทคโนโลยีชั้น สูงดา นหุนยนต
และระบบอัตโนมัติ ระหวาง
มหาวิทยาลัย ราชภัฏ พระนครศรีอ ยุธยา
บริษัท ศูน ยเทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา
จํากั ด และ บริษัท ทีดีเอส เทคโนโลยี
(ประเทศไทย) จํากัด

มติที่ประชุม/ขอเสนอแนะ
และขอสั่งการ
และสาขาทีจ่ ัดสงมาแลวใหปรับเปน 1%
ของ มคอ.2 อยางนอยจํานวน 3 คน
สวนคณะครุศาสตรใหสงมาวาจะรับ
สาขาใดบาง
ใหนําไปพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกอน

ผลการปฏิบัตติ ามมติ

- แจงมติการประชุมใหแกหนวยงาน
ที่เกี่ยวของไดรับทราบ
- อยูระหวางการดําเนินการเพื่อนําเขา
การประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

มติ/ความเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องนําเสนอเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ 4.1 ขอความเห็ นและขอเสนอแนะผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับสํานัก / สถาบัน ปงบประมาณ พ.ศ. 2561
สาระสําคัญโดยยอ
ตามที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรี อ ยุ ธ ยา ได กํ า หนดจั ด การประเมิ น คุณ ภาพ
การศึกษาภายในระดับสํานัก/สถาบัน ปงบประมาณ พ.ศ.2561 ในระหวางวันที่ 8 – 17 ตุลาคม
2561 ประกอบดวย
1. สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. สถาบันวิจัยและพัฒนา
3. สํานักงานอธิการบดี
4. สถาบันอยุธยาศึกษา
เพื่อเปนการประเมินผลการดํา เนินงาน ระดับ สํานัก/สถาบัน ประจํา ปงบประมาณ
พ.ศ. 2561 (วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561) นั้น บัดนี้การประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในดังกลาวไดดําเนินการเสร็จสิ้นแลว งานประกันคุณภาพจึงไดจัดทํารายงานผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับสํานัก/สถาบัน ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 นําเสนอคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ใหความเห็นและขอเสนอแนะในการเปนแนวทางปรับปรุงการ
ดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตอไป
เรื่องนี้ไดผานการพิจารณาจากการประชุม ดังตอไปนี้
1. ไดผานการพิจารณาเห็นชอบการประชุมคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับสํานัก / สถาบัน ในวันที่ 8 – 17 ตุลาคม 2561
2. ได ผ า นการพิ จ ารณาเห็ น ชอบจากคณะกรรมการพั ฒ นาและดํ า เนิ น งานประกั น
คุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 1/2562
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มติ/ความเห็นของที่ประชุม
รั บทราบ โดยคณะกรรมการบริ หารมหาวิทยาลั ย (ก.บ.) มี ข อเสนอแนะและนโยบาย
ในการพัฒนางาน ดังตอไปนี้
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
องค ประกอบที่ 2 การดํ าเนิ นงานตามพั นธกิ จของสํ า นั กวิ ทยบริ การและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ขอ 2.4 ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ และขอ 2.5 สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.)
1. ระบบขอมูล MIS เพื่อการบริหารมีบางระบบที่ยังไมสมบูรณ ควรดําเนินการพัฒนา
ใหมีความสมบูรณมากยิ่งขึ้น
2. ควรมีเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนรู เชน การมีระบบอินเทอรเน็ตเพื่อชวย
ในการสงเสริมการจัดการเรียนรูภายในหองเรียน และการพัฒนา Smart Classroom ใหเกิดประโยชน
สูงสุด
นโยบายของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.)
1. ใหจัดทํา big data ขอมูลทองถิ่น โดยเริ่มจาก 5 พื้นที่ที่มหาวิทยาลัยรับผิดชอบ
สถาบันวิจัยและพัฒนา
องคประกอบที่ 2 การดําเนินงานตามพันธกิจหลัก แนวทางเสริม คือ ควรตอยอดการ
บริการวิชาการสูการเปนชุมชนตนแบบในทองถิ่น
นโยบายของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.)
1. ใหจัดทําชุดโครงการที่สอดคลองกับความตองการของพื้นที่
2. ใหจัดทําราชภัฏโพล
สํานักงานอธิการบดี
องคประกอบที่ 1 การบริหารจัดการภายในสํานักงานอธิการบดี
นโยบายของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.)
ใหทุกกองในสํานักงานอธิการบดีจัดทําโครงการ/กิจกรรม จํานวน 1 เรื่อง เพื่อยกระดับ
ความพึงพอใจของผูมาใชบริการ
สถาบันอยุธยาศึกษา
องคประกอบที่ 2 ภารกิจหลักของหนวยงานที่ดําเนินงานในภาพของมหาวิทยาลัย
นโยบายของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.)
1. ใหสถาบันอยุธยาศึกษาเปนหนวยงานหลักในการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ประวัติศาสตรในเมืองมรดกโลก โดยเริ่มตนจากสถานที่สําคัญภายในมหาวิทยาลัย เชน การแนะนํา
ใหนักทองเที่ยวเขามาเที่ยวในมหาวิทยาลัย มีปายดานหนามหาวิทยาลัยเพื่อแนะนําสถานที่ทองเที่ยว
มีแผนพับแนะนํามหาวิทยาลัยหลายภาษา ประชาสัมพันธใหสังคม ชุมชน ทองถิ่นทราบวามหาวิทยาลัย
เปนแหลงเรียนรูและแหลงทองเที่ยวทางประวัติศาสตร ใหนักทองเที่ยวไดเขามาเที่ยวในมหาวิทยาลัย
เปนแหลงในการบริการการเรียนรู และฝกใหนักศึกษาสามารถสื่อสารกับนักทองเที่ยวได
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 1/2562
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2. ควรปรับเกณฑการประเมินใหมีความทาทายมากยิ่งขึ้น

ระเบียบวาระที่ 4.2 ขอความเห็ นและขอเสนอแนะผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ปการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
สาระสําคัญโดยยอ
ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ไดกําหนดจัดการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับมหาวิทยาลัย ประจําปการศึกษา 2560 ในระหวางวันที่ 8 – 9 พฤศจิกายน 2561 เพื่อเปน
การประเมินผลการดําเนินงาน ระดับมหาวิทยาลัย ในรอบปการศึกษา 2560 (วันที่ 1 สิงหาคม 2560 –
วันที่ 31 กรกฎาคม 2561) นั้น
บัดนี้ การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจําปการศึกษา 2560
ไดดําเนินการเสร็จสิ้นแลว งานประกันคุณภาพจึงไดจัดทํารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ป การศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นําเสนอ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อพิ จารณาให ความเห็ นและข อเสนอแนะ เพื่ อเป นแนวทาง
ในการปรับปรุงการดําเนินงานในปการศึกษา 2561 ตอไป
มติ/ความเห็นของที่ประชุม
รั บทราบ โดยคณะกรรมการบริ หารมหาวิ ทยาลั ย (ก.บ.) มี ข อเสนอแนะและนโยบาย
ในการพัฒนางาน ดังตอไปนี้
1. องคประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต
ขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.)
ควรจัดทําแผนพัฒนานักศึกษาโดยกําหนดตัวชี้วัดที่ชัดเจนเพื่อประเมินความสําเร็จและนําผล
ปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา โดยควรนําอัตลักษณของนักศึกษามาพิจารณา เพื่อใหจํานวน
นักศึกษาเพิ่มมากขึ้น และมีกระบวนการดําเนินงานเพื่อลดการตกออกของนักศึกษาที่มีอยู
2. องคประกอบที่ 2 การวิจัย
นโยบายของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.)
สงเสริมอาจารยทํางานวิจัยในลักษณะแผนบูรณาการมากยิ่งขึ้น โดยในหนึ่งปหรือหนึ่ ง
ภาคเรียนใหมีผลงานวิจัยหรือบทความวิจัย จํานวน 1 เรื่อง
3. องคประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ
ขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.)
สํารวจศักยภาพอาจารยเพื่อใหอาจารยเขามามีสวนรวมในการบริการวิชาการเพื่อหารายได
โดยการทําความรวมมือกับทองถิ่น เชน องคการบริหารสวนตําบล (อบต.) องคการบริหารสวนจังหวัด (อบจ.)
หรือเขตพื้นที่ที่พัฒนาหนวยงานเหลานั้น
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ระเบียบวาระที่ 4.3 ขอความเห็นชอบ (ราง) แผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement
Plan) ประจําปการศึกษา 2561
สาระสําคัญโดยยอ
ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ไดดําเนินการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง
(Self Assessment Report : SAR) ประจําปการศึกษา 2560 และรับการประเมินคุณภาพภายใน
เมื่อวันที่ 8 – 9 พฤศจิกายน 2561 จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําป
การศึกษา 2560 โดยมหาวิทยาลัยไดตระหนักถึงกระบวนการพัฒนาคุณภาพอยางตอเนื่อง จึงไดจัดทํา
แผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) ประจําปการศึกษา 2561 (จากผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2560) โดยจัดทําขึ้นตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2560 ประกอบดวยสิ่งที่หนวยงานตองดําเนินการ
ตามขอเสนอแนะรายองคประกอบคุณภาพที่ไดรับการประเมิน โดยระบุกิจกรรม/แนวทางการพัฒนา
ชวงเวลา และผูรับผิดชอบในแตละกิจกรรม/โครงการ อยางชัดเจน เพื่อใหสามารถติดตามตรวจสอบผล
การพัฒนา ระยะ 6 เดือน 9 เดือน และ 12 เดือน อยางตอเนื่องตอไป
เรื่องนี้ไดผานการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาและดําเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษา ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561
มติ/ความเห็นของที่ประชุม
เห็นชอบ (ราง) แผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) ประจําป
การศึกษา 2561 และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) มีขอเสนอแนะ ดังตอไปนี้
1. ปรับ ตาราง โครงการ/กิจกรรม/วิธีดําเนินงาน ใหเปน “วิธีดําเนินงาน/โครงการ/
กิจกรรม”
2. ปรับวิธีดําเนินงาน/โครงการ/กิจกรรมใหเปนภาพรวมของมหาวิทยาลัย โดย
- ยึ ด โครงการจากแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจํ า ป พ.ศ.2562 เป น ภาพใหญ ข อง
มหาวิทยาลัย ที่สอดคลองกับกิจกรรมที่หลักสูตร คณะ สํานัก สถาบัน เสนอไว และยึดงบประมาณ
ตามโครงการภาพรวมของมหาวิทยาลัย
- นํ าข อเสนอแนะ จากระเบี ยบวาระที่ 4.2 มาเป นข อเสนอในการปรั บปรุงผลการ
ดําเนินงานในแผนพัฒนาคุณภาพ (เพิ่มเติม)
- กรณีพบวายังไมมีกิจกรรม โครงการที่สอดคลองกับการพัฒนาผลการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพใหงานประกันคุณภาพคิดวิธีการดําเนินงานเสนอเพื่อปรับปรุงใหดียิ่งขึ้นในปถัดไป
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ระเบียบวาระที่ 5 แจงผลและนําเสนอแผนงานที่จะดําเนินการของหนวยงานตาง ๆ
ระเบียบวาระที่ 5.1 คณบดีคณะครุศาสตร
สาระสําคัญโดยยอ
รายงานผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย
พื้นที่ 5 บานพยอม อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผูรับผิดชอบ คณะครุศาสตร
ที่

โครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการ
1

เปนโครงการ/กิจกรรม
2
3
4
5

1

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การออกแบบการเรียนรู
วิทยาศาสตร โดยใชสะเต็มศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะ
การเรียนรูและนวัตกรรมในยุคดิจิทัล 4.0
ระหวางวันที่ 24 - 25 พฤศจิกายน 2561
ณ หอง 204 อาคารครุสรรพสิทธิ์ คณะครุศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
2 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเคลื่อนไหวพื้นฐานที่สงผล
ตอวิถีชีวิตสุขภาพสําหรับครูในพื้นที่ยุทธศาสตร”
ระหวางวันที่ 1 - 2 ธันวาคม 2561
ณ โรงยิม 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
3 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดกิจกรรมและการจัดคาย
ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารในศตวรรษที่ 21
ระหวางวันที่ 22 – 23 ธันวาคม 2561
ณ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
4 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การอบรมคายวิชาการแบบ

บูรณาการศาสตรพระราชาสูการพัฒนาครูโรงเรียนตํารวจ
ตระเวนชายแดนในจังหวัดสระแกว : โรงเรียนตํารวจ
ตระเวนชายแดนพีรยานุเคราะห 1
ระหวางวันที่ 24 – 25 พฤศจิกายน 2561
ณ โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนพีรยานุเคราะห 1
จังหวัดสระแกว
4 กิจกรรม
หมายเหตุ
ดาน 1 หมายถึง การสืบสานโครงการตามพระราชดําริและนําศาสตรพระราชาสูการพัฒนาที่ยั่งยืน
ดาน 2 หมายถึง การพัฒนาดานเศรษฐกิจ
ดาน 3 หมายถึง การพัฒนาสังคม
ดาน 4 หมายถึง การพัฒนาดานสิ่งแวดลอม
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ดาน 5 หมายถึง การยกระดับภูมิปญญาทองถิ่นและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ดาน 6 หมายถึง การพัฒนาโรงเรียน ครู นักเรียนและ/หรือ บุคลากรทางการศึกษา
ผลการดําเนินงาน เดือนพฤศจิกายน 2561
1. วันที่ 19 - 23 พฤศจิกายน 2561 ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรคอมพิวเตอรศึกษา
และการศึกษาพิเศษ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
2. วันที่ 24 - 25 พฤศจิกายน 2561 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การประยุกตใชเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการออกแบบการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรในยุคดิจิทัล 4.0 เวลา 08.30 16.30 น. ณ หอง 31104 ณ อาคาร 100 ป
3. วันที่ 24 - 25 พฤศจิ กายน 2561 อบรมเชิงปฏิบั ติการเรื่อง การออกแบบการเรี ยนรู
วิทยาศาสตรโดยใชสะเต็มศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรูและนวัตกรรมในยุคดิจิทัล 4.0 เวลา 08.30 16.30 น. ณ หองประชุม 204 อาคารครุสรรพสิทธิ์
4. วันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง พัฒนานักศึกษาโครงการการวิจัย
และพัฒนาระบบและกระบวนการผลิตและพัฒนาครู โดยบูรณาการแนวคิดจิตตปญญา ระบบพี่เลี้ยงและ
การเรียนรูฐานวิจัย ใหแกครูพี่เลี้ยงของนักศึกษาที่เขารวมโครงการ จํานวน 20 คน เพื่อสรางความรูความ
เขาใจในการพัฒนานักศึกในโครงการ เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ หอง 106 อาคารครุสรรพสิทธิ์
5. วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 ศึกษาดูงานแหลงเรียนรูประวัติศาสตรภาษาไทย ณ อุทยาน
ประวัติศาสตรสุโขทัย จ.สุโขทัย
แผนการดําเนินงาน ประจําเดือนธันวาคม 2561
1. วันที่ 1 ธันวาคม 2561 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง“Safe sex Safe life : เรียนรูเรื่องรัก รูจัก
เรื่องเพศ” นักศึกษาชั้นปที่ 1 สาขาวิชาสังคมศึกษา สาขาวิชาการประถมศึกษา เวลา 08.30 -16.30 น.
ณ หอง 702 อาคาร 7 คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
2. วันที่ 1 - 2 ธันวาคม 2561 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง STEM กับการจัดคายพัฒนาการ
เรียนรูวิทยาศาสตร ใหแกครูและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 50 คน เพื่อใหครูสามารถนําความรู
ที่ไดรับไปประยุกตใชในการจัดเรียนรูวิชาวิทยาศาสตรที่สอดคลองกับหลักสูตรการศึกษา ความถนัด
ความสนใจ และความแตกต า งระหว า งบุ ค คลของผู เ รี ย น เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห อ ง 204
อาคารครุสรรพสิทธิ์
3. วันที่ 1 - 2 ธันวาคม 2561 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอร
ในการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ใหแกครูและบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 40 คน
เพื่ อให ครู มีความรูความเข าใจ มีทักษะ และประสบการณ ในการจัดการเรียนการสอนแบบ Active
Learning โดยใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอร เวลา 08.30-16.30 น. ณ หองคอมพิวเตอร 31112 อาคาร
100 ป มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
4. วันที่ 1 - 2 ธันวาคม 2561 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การเคลื่อนไหวพื้นฐานที่สงผลตอ
วิถีชีวิตสุขภาพสําหรับครูในพื้นที่ยุทธศาสตร” ใหแกครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่ยุทธศาสตร
จํานวน 20 คน เพื่อใหครู มีความรูความเขาใจ มีทักษะ และประสบการณในการจัดการเรียนการสอน
ในวิชาพลศึกษา เวลา 08.30-16.30 น. ณ โรงยิม 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
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5. วันที่ 6 - 7 ธันวาคม 2561 ศึกษาดูงานเสริมสรางความรูในหนวยงานทางการศึกษาที่ใช
เทคโนโลยีการจัดการเรียนการสอน การศึกษาดูงานหนวยงานทางการศึกษาที่ใชเทคโนโลยีในการจัดการ
เรียนการสอน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร
6. วั น ที่ 13-15 ธั น วาคม 2561 อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเรื่ อ ง“การพั ฒ นาทั ก ษะชี วิ ต
เพื่อการเรียนรูและการอยูรวมกันในสังคมแหงความหลากหลายทางวัฒนธรรมเพื่อการจัดการเรียนการสอน
วิชาสังคมศึกษาบูรณาการใหสอดคลองกับการศึกษา ยุค 4.0 ณ จังหวัดอุดรธานีและจังหวัดหนองคาย
7. วันที่ 7 - 8 ธันวาคม 2561ศึกษาดูงานการเสริมสรางเครือขายงานกิจการนักศึกษาและ
สโมสรนักศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
8. วันที่ 8 - 9 ธันวาคม 2561 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเคลื่อนไหวพื้นฐานที่สงผล
ตอวิถีชีวิตสุขภาพสําหรับครูในพื้นที่เปาหมาย เวลา 08.30 - 17.00 น. ณ โรงยิม 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
9. วันที่ 11 - 12 ธันวาคม 2561 ศึกษาดูงานการเสริมสรางเครือขายการประกันคุณภาพ
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
10. วันที่ 12 ธันวาคม 2561 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Safe sex Safe life : เรียนรู
เรื่องรัก รูจักเรื่องเพศ” ใหกับนักศึกษาชั้นปที่ 1 สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
เวลา 08.30-16.30 น. ณ หองประชุม 204 อาคารครุสรรพสิทธิ์
11. วันที่ 11 ธันวาคม 2561 กิจกรรม ส Big Cleaning Day นักศึกษาชั้นปที่ 1 ทุกสาขาวิชา
เวลา 08.30-16.30 น. ณ หอพักนักศึกษา (หอพักอูทอง) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
12. วันที่ 12 ธันวาคม 2561 นักศึกษาเขารวมสัมมนาระหวางการฝกปฏิบัติการสอน
ในสถานศึ กษา 2 (ครั้ง ที่ 1) นัก ศึก ษานํา เสนอโครงการพัฒ นาสื่อ การจั ดการเรีย นรู และรายงาน
ความกาวหนาเกี่ยวกับการทําวิจัยในชั้นเรียน เพื่อรับขอเสนอแนะจากอาจารยนิเทศกของมหาวิทยาลัย
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย สาขาวิชาการประถมศึกษา สาขาวิชาพลศึกษา สาขาวิชาสังคมศึกษา
สาขาวิชาการสอนภาษาไทย สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ เวลา 08.30-16.30 น. ณ หองประชุม
อาคารบานพลูหลวง หองประชุม 204 อาคารครุสรรพสิทธิ์
13. วันที่ 15 - 16 ธันวาคม 2561 อบรมเชิงปฏิ บัติ การเรื่อง “การสรางสื่อเด็ กปฐมวั ย
ใหสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560” ใหแกครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สอน
ในระดับชั้นปฐมวัย จํานวน 40 คน เพื่อใหครู มีความรูความเขาใจ มีทักษะ และประสบการณ ในการสราง
สื่อของเด็กปฐมวัย เวลา 08.30-16.30 น. ณ หองประชุม 204 อาคารครุสรรพสิทธิ์
14. วันที่ 22 - 23 ธันวาคม 2561 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดกิจกรรมและการจัด
คายภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารในศตวรรษที่ 21” ใหแกครูและบุคลากรทางการศึกษา
จํานวน 100 คน เพื่อใหครู มีความรูความเขาใจ มีทักษะ และประสบการณ ในการจัดกิจกรรมการจัด
คายภาษาอังกฤษ เวลา 08.30-16.30 น. ณ หองประชุม 204 อาคารครุสรรพสิทธิ์
15. วันที่ 22 - 23 ธันวาคม 2561 การพัฒนาการจัดการเรียนรูวิทยาศาสตรในศตวรรษที่ 21
โดยใชแหลงเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เวลา 08.30 -16.30 น. ณ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ
พระชนมพรรษา จังหวัดฉะเชิงเทรา สถาบันวิทยาศาสตรทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 1/2562

13
16. วั นที่ 24 ธั นวาคม 2561 วิ พากษ ห ลั กสู ต รกลางครู คุ ณภาพมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ
(ครุศาสตรบัณฑิต 10 สาขาวิชา) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
17. วันที่ 24 - 26 ธันวาคม 2561 กิจกรรมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง การทบทวนแผน
ยุทธศาสตรคณะครุศาสตรเพื่อมุงผลสัมฤทธิ์ และการดําเนินการพัฒนานักศึกษาครูตามแนวทางหลักสูตร
4 ป ณ จังหวัดกาญจนบุรี
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5.2 คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
สาระสําคัญโดยยอ
พื้นที่ 2 บานลาว ต.เทวราช อ.ไชโย จ.อางทอง //ผูรับผิดชอบ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ที่

โครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการ

เปนโครงการ/กิจกรรมดาน
1 2 3 4 5 6



1.

โครงการ การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี (ภายใตโครงการแกไขความ
ยากจนของประชาชนในเขตชนบท งบประมาณแผนดิน พ.ศ 2562)

2.

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

รวมจํานวนโครงการที่ไดดําเนินการมาแลวในแตละดาน
1 2
1
ดาน 1 หมายถึง การสืบสานโครงการตามพระราชดําริและนําศาสตรพระราชาสูการพัฒนาที่ยั่งยืน
ดาน 2 หมายถึง การพัฒนาดานเศรษฐกิจ
ดาน 3 หมายถึง การพัฒนาดานสังคม
ดาน 4 หมายถึง การพัฒนาดานสิ่งแวดลอม
ดาน 5 หมายถึง การยกระดับภูมิปญญาทองถิ่นและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ดาน 6 หมายถึง การพัฒนาโรงเรียน ครู นักเรียน และ/หรือ บุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่
ผลการดําเนินงานในเดือนพฤศจิกายน 2561
1. วันที่ 31 ตุลาคม 2561 ประชุมคณะกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการวิจัย ครั้งที่
1/2561 หองประชุมหมื่นจันทราช (หอง 43110) อาคารบรมพุทธาราม (อาคาร 43) ณ คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร
2. วันที่ 31 ตุลาคม 2561 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร จัดกิจกรรมกีฬาสัมพันธ ประจําป
2561 ณ โรงยิม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
3. วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 จัดประชุมคณะกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู ดานการเรียน
การสอน ครั้งที่ 1/2561 ณ หองประชุมหมื่นจันทราช (หอง 43110) อาคารบรมพุทธาราม (อาคาร 43)
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
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4. วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร จัดโครงการเตรียมความพรอม
กอนฝกประสบการณวิชาชีพ กิจกรรมอบรมทักษะการใชโปรแกรมสําเร็จรูปในสํานักงาน ใหกับนักศึกษา
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร วิทยากรโดย อาจารยรงรอง แรมสิเยอ และอาจารยสุวรรณ อาจคงหาญ
อาจารยคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ณ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 31118 และหองปฏิบั ติการ
คอมพิวเตอร 31119 อาคาร 100 ป มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
5. วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 สาขาวิ ช านิ ติ ศ าสตร จั ด โครงการ “เผยแพร ค วามรู
ทางกฎหมายครอบครัวและมรดกสูชุมชน” ใหกับประชาชน วิทยากรโดย อาจารยจากสาขาวิชานิติศาสตร
ชุมชนบานลาว ต.เทวราช อ.ไชโย จ.อางทอง
6. วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 จั ดกิ จกรรมอบรมเชิ งปฏิ บั ติ การเพื่ อพั ฒนาสมรรถนะใน
การทําวิจัย โดยวิทยากร คือ รองศาสตราจารย ดร.ประวิต เอราวรรณ ภาควิชาวิจัยและพัฒนาการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ณ ห อ ง 104 อาคารฉะไกรน อ ย (อาคาร 1) คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
7. วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 จัดประชุมคณะกรรมการจัดการแขงขันกีฬาสีสัมพันธภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ณ หอง 104 อาคารฉะไกรนอย (อาคาร 1) คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร
8. วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 นักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม จัดกิจกรรม
ไหวครูการพัฒนาชุมชนและสังคม ประจําปการศึกษา 2561 ณ หองประชุมตนโมก อาคารบรรณราช
นครินทร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
9. วันที่ 7 - 8 พฤศจิกายน 2561 ผูบริหาร และเจาหนาที่ คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร เปนตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา รวมกิจกรรม โครงการ “250 ป ตามรอย
กองเรือยกพลขึ้นบก สมเด็จพระเจาตากสินมหาราช จากจันทบุรีสูอยุธยา” ณ วัดบางเดื่อ อ.บางปะหัน
จ.พระนครศรีอยุธยา และวัดพนัญเชิงวรวิหาร จ.พระนครศรีอยุธยา
10. วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 สาขาวิชาภาษาไทย จัดกิจกรรมบริการวิชาการ เสวนา เรื่อง
เลากรุงเกา : เลอคุณคามรดกโลก วิทยากร ไดแก อาจารยพลาดิศัย สิทธิธัญกิจ อาจารยอมรา หันตรา
และอาจารยสุจริต บัวพิมพ ดําเนินรายกายโดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.วาสนา บุญสม อาจารยสาขาวิชา
ภาษาไทย ณ หอง 317 อาคารทากายี (อาคาร 3) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
11. วันที่ 10 - 11 พฤศจิกายน 2561 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จัดกิจกรรมอบรมเชิง
ปฏิบัติการทักษะการเขียน Resume และสัมภาษณงานเปนภาษาอังกฤษ ใหกับนักศึกษาชั้นป ที่ 4
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ วิทยากร คือ อาจารยสิริรัตน ผลหมู อาจารยสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ณ ห อง 103
อาคารฉะไกรนอย (อาคาร 1) และหอง 43014 อาคารบรมพุทธาราม (อาคาร 43) คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร
12. วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 จัดประชุมคณะกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการเรียน
การสอน ครั้งที่ 2/2561 และคณะกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการวิจัย ครั้งที่ 3/2561 ณ หองประชุม
หมื่นจันทราช (หอง 43110) อาคารบรมพุทธาราม (อาคาร 43) คณะมนุษยศาสตร และสังคมศาสตร
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13. วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร จัดกิจกรรมสัมมนาทางรัฐ
ประศาสนศาสตร เรื่อง “การพัฒนาศักยภาพประชาชนไทยสูประเทศไทย 4.0” ณ หอง 104 อาคาร
ฉะไกรนอย (อาคาร 1) คณะมนุษยศาสตร และสังคมศาสตร
14. วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 สาขาวิชาประวัติศาสตร จัดโครงการสัมมนาประวัติศาสตร
ครั้งที่ 2 เรื่อง “การเขียนโครงรางวิจัยประวัติศาสตร” และเรื่อง “การนําเสนอผลงานวิจัยประวัติศาสตร
ในรูปแบบบทความวิจัย บทความวิชาชาการและการบรรยาย” ณ หอง 104 อาคารฉะไกรนอย (อาคาร 1)
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
15. วันที่ 16 - 28 พฤศจิกายน 2561 รวมการแขงขันกีฬาสัมพันธภายใน “114 ป ศรีอยุธยา
เกมส” ณ หอง 43107 อาคารบรมพุทธาราม (อาคาร 43) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
16. วันที่ 17 - 18 พฤศจิกายน 2561 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร จัดกิจกรรมอบรมเชิง
ปฏิบัติการ “การบริหารจั ดการเพื่อพัฒนาการทองเที่ยวในชุมชน” วิทยากรโดย อาจารยสาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร ณ ชุมชนศาลาแดง ต.บางเสด็จ อ.ปาโมก จ.อางทอง
17. วั นที่ 17 - 18 พฤศจิ กายน 2561 สาขาวิ ชาภาษาอั งกฤษ จั ดโครงการอบรมเชิ ง
ปฏิ บั ติ การการพั ฒนาบุ คลิ กภาพก อนออกฝ กประสบการณ วิ ช าชี พ ได รั บเกี ยรติ จ ากวิ ทยากร คื อ
อาจารยนภัสนันท ทองอินทร อาจารยประจําคณะวิทยาการจัดการ ณ หอง 43107 อาคารบรมพุทธาราม
(อาคาร 43) คณะมนุษยศาสตร และสังคมศาสตร
18. วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 จัดประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ มนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตรสัญจร ณ ห องประชุ มหมื่นจั นทราช (ห อง 43110) อาคารบรมพุ ทธาราม (อาคาร 43)
คณะมนุษยศาสตร และสังคมศาสตร
19. วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 คณาจารยสาขาวิชาภาษาอังกฤษ นํานักศึกษาในสาขาวิชา
เขาศึกษาดูงาน ณ ทาอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ ทาอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ จังหวัด
สมุทรปราการ
20. วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 จัดประชุมคณะกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการเรียน
การสอน ครั้งที่ 3/2561 และคณะกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการวิจัย ครั้งที่ 4/2561 ณ หองประชุม
หมื่นจันทราช (หอง 43110) อาคารบรมพุทธาราม (อาคาร 43) คณะมนุษยศาสตร และสังคมศาสตร
21. วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 สาขาวิชานิเทศศาสตร จัดกิจกรรมนิเทศศาสตรปลอยของ
ครั้งที่ 5 ตอน LOVE IN HARAJUKU ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
22. วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร จัดโครงการสัมมนาทางรัฐ
ประศาสนศาสตร เรื่อง “เสนทางการเลือกตั้งกับอนาคตประเทศไทย” วิทยากร คือ นางสาวสุธีรัตน ฉิมฉวี
รองผูอํ านวยการคณะกรรมการการเลือกตั้ ง จั งหวัดพระนครศรี อยุธยา และอาจารยมูนีเราะฮ ยีดํ า
รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ ณ หอง 104 อาคารฉะไกรนอย (อาคาร 1) คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร
23. วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 สาขาวิชาสหวิทยาการอิสลาม คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร จัดโครงการสงเสริมทักษะนักศึกษาดานการเงินการธนาคารอิสลาม วิทยากร คือ ดร.อาบีดีน
วันขวั ญ ผูอํ านวยการฝ ายผลิ ตภั ณฑ ผลิ ตชะรีอะฮ ธนาคารอิสลามแห งประเทศไทย ณ ห อง 43107

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 1/2562

16
อาคารบรมพุ ทธาราม (อาคาร 43) คณะมนุ ษยศาสตร และสั งคมศาสตร มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา
24. วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 สาขาวิชาภาษาจีน จัดบรรยายพิเศษในกิจกรรมเตรียมฝก
ประสบการณ วิชาชีพ ในหัวขอ “เสนทางการเปนนักแปลนิยาย” วิทยากรโดย คุณปยรัตน พินิจประภา
บรรณาธิการจากสํานักพิมพแจมใส ณ หอง 43105 อาคารบรมพุทธาราม (อาคาร 43) คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร
25. วันที่ 30 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2561 จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
สมรรถนะบุคลากรสายสนับสนุนหนวยนาวิกโยธิน ณ สัตหีบ อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
26. วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 รายงานโครงการนักศึกษา ในงาน "รวมพลจิตสาธารณะกับ
การทํางานเพื่อสังคม” ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
27. วันที่ 6 – 7 ธันวาคม 2561 จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงานประเมิน
ตนเอง (SAR) และศึกษาดูงานดานการประกันคุณภาพ ณ โรงแรมโนโวเทล หัวหิน ชะอํารีสอรทแอนดสปา
อ.ชะอํา จ.เพชรบุรี และคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
แผนการดําเนินงานในเดือนธันวาคม 2561
1. วันที่ 6 - 7 ธันวาคม 2561 จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงานประเมิน
ตนเอง (SAR) และศึกษาดูงานดานการประกันคุณภาพ ณ โรงแรมโนโวเทล หัวหิน ชะอํารีสอรทแอนดสปา
อ.ชะอํา จ.เพชรบุรี และคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี
2. วันที่ 11 ธันวาคม 2561 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเขาสูตําแหนงทางวิชาการ ครั้งที่ 1
“การเตรียมตั วเพื่ อขอตํ าแหน งทางวิ ชาการ การเขี ยนเอกสารประกอบการสอนและเอกสารคํ าสอน
เพื่ อประเมิ น ผลการสอน”วิ ทยากร คื อ รองศาสตราจารย ดร.ชู สิ ทธิ์ ประดั บเพ็ ช ร รองอธิ การบดี
ฝ ายกิ จการนั ก ศึ กษาและวิ จั ย และพั ฒนา และรองศาสตราจารย วั นทนี ย แสนภั ก ดี ณ ห อ ง 104
อาคารฉะไกรนอย (อาคาร 1) คณะมนุษยศาสตร และสังคมศาสตร
3. วันที่ 11 ธันวาคม 2561 จัดเสวนาสาธารณะ มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ครั้งที่ 5
"เลือดขนคนจาง สายธารทางวัฒนธรรม ชาวไทยเชื้อสายจีน" วิทยากร คือ คุณพิมพประไพ พิศาลบุตร นัก
ประวัติศาสตรและนักเขียนสารคดีดานจีนวิทยา คุณสมชัย กวางทองพานิชย ผูศึกษาเรื่องคติวัฒนธรรมจีน
และบรรพบุรุษเปนชาวจีนกรุงเกา และคุณวรดิษฐ ทองเสริมสุข อาจารยพิเศษภาษาจีนโรงเรียนปราสาท
ทองวิทยา ณ หอง 104 อาคารฉะไกรนอย (อาคาร 1) คณะมนุษยศาสตร และสังคมศาสตร
4. วั น ที่ 18 ธั นวาคม 2561 ประชุ มร วมกั บ กรมคุ ม ครองสิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพ
ณ กรุงเทพมหานคร
5. วั นที่ 19 ธั น วาคม 2561 ประชุ มคณะกรรมการประจํ า คณะมนุ ษ ยศาสตร และ
สั งคมศาสตร ครั้ งที่ 11/2561 ณ ห องประชุ มหมื่ นจั นทราช (ห อง 43110) อาคารบรมพุ ทธาราม
(อาคาร 43) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 5.3 คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
สาระสําคัญโดยยอ
รายงานความคืบหนาการดําเนินงานยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่น
พื้นที่ 1. บานอบทม ต.ยี่ลน อ.วิเศษชัยชาญ จ.อางทอง //ผูรับผิดชอบ คณะวิทยาการจัดการ
ที่
โครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการ
เปนโครงการ/กิจกรรมดาน
1 2 3 4 5 6

1 โครงการยกระดับและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน สินคา OTOP
(Phase 1 ดําเนินการจัดเวทีประชุมชุมชนทองถิ่นเพื่อ
คัดเลือกผลิตภัณฑชุมชน ดําเนินการ เดือน พ.ย.-ธ.ค 61)
รวมจํานวนโครงการที่ไดดําเนินการมาแลวในแตละดาน
1
ดาน 1 หมายถึง การสืบสานโครงการตามพระราชดําริและนําศาสตรพระราชาสูการพัฒนาที่ยั่งยืน
ดาน 2 หมายถึง การพัฒนาดานเศรษฐกิจ
ดาน 3 หมายถึง การพัฒนาดานสังคม
ดาน 4 หมายถึง การพัฒนาดานสิ่งแวดลอม
ดาน 5 หมายถึง การยกระดับภูมิปญญาทองถิ่นและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ดาน 6 หมายถึง การพัฒนาโรงเรียน ครู นักเรียน และ/หรือ บุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่
ผลการดําเนินงานในเดือนพฤศจิกายน 2561
1. วันที่ 6 – 8 พฤศจิกายน 2561 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสงเสริมและพัฒนาอาชีพ
สําหรับผูสูงอายุบานอบทม (สานตะกราจากหวาย) ณ อบต.ยี่ลน อําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอางทอง
2. วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 กิจกรรมสงเสริมและบูรณาการความรูของนักศึกษาสาขาวิชา
การเปนผูประกอบการ (ออกรานจําหนายสินคา) ณ ศูนยภาษาและคอมพิวเตอร (อาคาร 100 ป)
3. วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 กิจกรรมคนหาผูประกอบการรุนใหม ณ โรงเรียนทาชาง
วิทยาคม อําเภอนครหลวง
4. วันที่ 9 - 11 พฤศจิกายน 2561 กิจกรรมการเตรียมความพรอมนักศึกษาใหม “การบัญชี
ขั้นพื้นฐาน” ณ หองประชุมอินทนิล 1 และหอง 41113 อาคาร 41 คณะวิทยาการจัดการ
5. โครงการยกระดับและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนสินคาชุมชน OTOP กิจกรรมการเตรียมการ
ผลิตภัณฑเพื่อการยกระดับผลิตภัณฑชุมชน วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ตําบลบานลาว อําเภอไชโย จังหวัด
อางทอง วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 ตําบลบานพยอม อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วันที่ 16
พฤศจิกายน 2561 ตําบลลําไทร อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
6. วันที่ 11 – 12 พฤศจิกายน 2561 โครงการบริการวิชาการ อําเภอบางปะอิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
7. วันที่ 12 – 15 พฤศจิกายน 2561 กิจกรรมการศึกษาดูงานนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี
จังหวัดเชียงใหม
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8. วั นที่ 14 พฤศจิ กายน 2561 ประชุ มคณะกรรมการบริ หารคณะวิ ทยาการจั ดการ
ณ หองประชุมอินทนิล 3 คณะวิทยาการจัดการ
9. วัน 4,11,17,18 และ24 พฤศจิกายน 2561 กิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษสําหรับโลจิสติกส
ณ หองประชุมอินทนิล 1 อาคาร 41
10. วันที่ 15 - 16 พฤศจิกายน 2561 เขารวมโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “เทคนิค
การเขี ยนผลงานวิ จั ยพื่ อตี พิ มพ ในวารสารนานาชาติ รุ นที่ 4”
ณ โรงแรมเจ าพระยา ปาร ค
ถนนรัชดาภิเษก
11. วันที่ 16 – 28 พฤศจิกายน 2561กิจกรรมกีฬาสัมพันธภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา “114 ป ศรีอยุธยาเกมส” ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
12. วันที่ 16 – 17 พฤศจิกายน 2561 กิจกรรม “พัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพื่อการแขงขันตาม
ศาสตร” ณ หองประชุมอินทนิล 1 คณะวิทยาการจัดการ
13. วันที่ 16 - 17 พฤศจิกายน 2561 กิจกรรมซอมบํารุงเครื่องคอมพิวเตอร หอง 421/1
คณะวิทยาการจัดการ
14. วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ศึกษาดูงาน ศูนยการเรียนรูตลาดหลักทรัพย ณ ตลาดหลักทรัพย
15. วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 กิจกรรมพัฒนาผลงานทางวิชาการ “การจัดทําเอกสาร
ประกอบการสอน” ณ หองประชุมอินทนิล 1
16. วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 คณะวิทยาการจัดการกิจกรรม “อบรมความรูเกี่ยวกับ Digital
Marketing” ณ หองประชุมอินทนิล 1 คณะวิทยาการจัดการ
17. วันที่ 30 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2561 กิจกรรม “พัฒนามัคคุเทศกมืออาชีพ”
ณ หองประชุมอินทนิล 1 และ สถานที่ทองเที่ยวทางประวัติศาสตรในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
18. วั นที่ 26 พฤศจิ กายน 2561 โครงการสั มมนาแนวโน มเศรษฐกิ จไทยในอนาคต
ณ หองประชุมอินทนิล 1
แผนการดําเนินงานประจําเดือน ธันวาคม 2561

1. วันที่ 2 ธั นวาคม 2561 อบรมทางเศรษฐศาสตร พิชิตเศรษฐศาสตรเพชรยอดมงกุ ฎ
“การสรุปบทเรียนโดยใช Mind Map” รุนที่ 3 ณ หอง 41102 อาคาร 41 คณะวิทยาการจัดการ
2. วันที่ 11 - 12 ธันวาคม 2561 กิ จกรรมการพั ฒนานักศึ กษาเพื่ อแข งขั นตามศาสตร
ณ หองประชุมอินทนิล 1 และหอง 41103 อาคาร 41
3. วันที่ 12 ธันวาคม 2561 ปฐมนิเทศโครงการจัดการศึกษาสําหรับนักศึกษาตามโครงการ
ความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กับ หนวยงานตางประเทศ (Gongqing College
of Nanchang University) ณ หองประชุมอินทนิล 1 อาคาร 41 คณะวิทยาการจัดการ
4. วันที่ 13 ธั นวาคม 2561 กิ จกรรมอบรมเชิงปฏิ บัติการสําหรับผูประกอบการยุคใหม
ณ รานบังบีโรตีสายไหม
5. วั นที่ 24 ธั นวาคม 2561 ปฐมนิ เทศนั กศึ กษาก อนออกฝ กประสบการณ วิ ช าชี พ
ณ หองประชุม 317
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6. วั น ที่ 24 - 25 ธั น วาคม 2561 ศึ ก ษาดู ง านด า นการจั ด การเรี ย นการสอน
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม บริษัท โคโร บราเธอร จํากัด กลุมวิสาหกิจชุมชนผูผลิตผักและ
ผลไมปลอดภัย เพื่อการสงออก
7. วันที่ 25 – 27 ธันวาคม 2561 กิจกรรมอาสาพัฒนาทองถิ่น (รวมกับกองพัฒนานักศึกษา)
ณ โรงเรียนธุรกันดารในชนบท
8. วันที่ 26 – 27 ธันวาคม 2561 ประชุมเชิงปฏิบัติการ “การทบทวนแผนยุทธศาสตร ระยะ
5 ป (2560-2564) คณะวิทยาการจัดการ แผนปฏิบัติราชการ 4 ป และแผนปฏิบัติราชการประจําป พ.ศ.2562
ณ บานสวนแมกลอง จังหวัดสมุทรสงคราม
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5.4 คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สาระสําคัญโดยยอ
รายงานความคืบหนาการดําเนินงานยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่น
เดือน ตุลาคม – พฤศจิกายน 2561
โครงการพัฒนาตําหรับอาหารเพื่อสุขภาพจากเห็ดโดยการมีสวนรวมของกลุมแปรรูปเห็ดบาน
คลองทราย ตําบลคลองจิก อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พื้นที่ 3. บานคลองทราย ต.คลองจิก อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา /ผูรับผิดชอบ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ที่

โครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการ

1. กิจกรรมในวันที่ 11 ตุลาคม 2561 เปนกิจกรรมพบปะ และประชุม
กลุมรวมกับผูนําหมูบาน ผูนําชุมชน และประธานกลุมวิสาหกิจชุมชน
ตําบลคลองจิก ณ วิสาหกิจชุมชนตําบลคลองจิก เพื่อชี้แจงโครงการ
และคัดเลือกชนิดของผลิตภัณฑอาหารเพื่อสุขภาพจากเห็ด จากการ
ประชุมครัง้ นี้ไดคดั เลือกผลิตภัณฑซาลาเปาไสเห็ด และเห็ดตุนยาจีน
อบแหงในการศึกษาและพัฒนารวมกัน มีผูเขารวมประชุมทั้งสิ้น 11
คน
2 กิจกรรมวันที่ 3-4 พฤศจิกายน 2561 เปดโครงการ การพัฒนา และ
ยกระดับผลิตภัณฑอาหารจากเห็ดสูเชิงพาณิชยโดยการมีสวนรวมแบบ
ฝงตัวกับวิสาหกิจชุมชนเพาะเห็ด และแปรรูปเห็ดบานคลองทราย
ตําบลคลองจิก อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ
ประชุมกลุมรวมกับสมาชิกวิสาหกิจชุมชนบานคลองจิกเพื่อแบงกลุม

เปนโครงการ/กิจกรรมดาน
1 2 3 4 5 6
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ที่

3

4

5

โครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการ

เปนโครงการ/กิจกรรมดาน
1 2 3 4 5 6

การดําเนินการ ในการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑอาหารจากเห็ด
รวมทั้งจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูในการแปรรูปเห็ด ไดแก เห็ด
ทอดสมุนไพร

กิจกรรมวันที่ 10-11 พฤศจิกายน 2561 ประชุมกลุมรวมกับสมาชิก
วิสาหกิจชุมชนบานคลองจิกเกี่ยวกับผลิตภัณฑอาหารจากเห็ด 5 ชนิด
ไดแ ก ซาลาเปาไวเห็ด เบญจรงค ขนมเปย ะไสเห็ดเบญจรงค เห็ด
สวรรคท รงเครื่อง น้ํ า พริก เห็ ดกรอบ และสแนคเห็ด ประชุ มสรุ ป
ประเด็นตาง ๆ จากการระดมความคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร
จากเห็ ด ทั้ ง 5 ชนิ ด รวมทั้ ง แนวทางในการยกระดั บ สู OTOP
นอกจากนั้นยังจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูในการแปรรูปเห็ดแดดเดียว
และเห็ดอบแหง

กิ จ กรรมในวั น ที่ 25 พฤศจิ ก ายน 2561 เป น การจั ด อบรมเชิ ง
ปฏิ บั ติ ก าร “การผลิ ต ซาลาเปาไส เ ห็ ด ” และมี ก ารจั ด กิ จ กรรม
แลกเปลี่ยนเรียนรูเพิ่มเติมในการผลิตเห็ดตุนยาจีนอบแหง ในวันที่ 26
พฤศจิกายน 2561 ณ วิสาหกิจชุมชนตําบลคลองจิก มีผูเขารวมอบรม
ทั้งสิ้น 40 คน

กิจกรรมในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการในการ
ผลิตผลิตภัณฑซาลาเปาไสเห็ดเบญจรงค และกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู
ในการทําเห็ดสวรรคของทางกลุม
ดาน 1 หมายถึง การสืบสานโครงการตามพระราชดําริและนําศาสตรพระราชาสูการพัฒนาที่ยั่งยืน
ดาน 2 หมายถึง การพัฒนาดานเศรษฐกิจ
ดาน 3 หมายถึง การพัฒนาดานสังคม
ดาน 4 หมายถึง การพัฒนาดานสิ่งแวดลอม
ดาน 5 หมายถึง การยกระดับภูมิปญญาทองถิ่นและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ดาน 6 หมายถึง การพัฒนาโรงเรียน ครู นักเรียน และ/หรือ บุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่
ผลการดําเนินงานเดือนพฤศจิกายน 2561
1. วั น ที่ 16 - 28 พฤศจิ กายน 2561 กี ฬาสานสั มพั นธ ภ ายในมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 14 “114 ป ศรีอยุธยาเกมส” จัดขึ้นเพื่อใหนักศึกษาไดเสริมสราง สุขภาพลา
นามัยใหแข็งแรง มีสุขภาพจิตที่ดีขึ้น ไดออกกําลังกาย หางไกลยาเสพติด มีน้ําใจเปนนักกีฬา สรางความรัก
ความสามัคคีในหมูคณะ ณ สนามกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
2. วั นที่ 19 - 28 พฤศจิ กายน 2561 กี ฬ าสานสั ม พั นธ ภายในมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 14 “114 ป ศรีอยุธยาเกมส” จัดขึ้นเพื่อใหนักศึกษาไดเสริมสราง สุขภาพ
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พลานามั ยให แข็ งแรง มี สุขภาพจิ ตที่ ดี ขึ้ น ได ออกกํ าลั งกาย ห างไกลยาเสพติ ด มี น้ํ าใจเป นนั กกี ฬา
สรางความรัก ความสามัคคีในหมูคณะ ณ สนามกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
3. วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 สาชาวิชาสาธารณสุขชุ มชน ไดดําเนินการจัดโครงการ
พัฒนาศักยภาพนักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (ดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี) “การนวดแผนไทยและฤาษี ดั ดตนเบื้ องต นในการส งเสริ มสุ ขภาพและงานสาธารณสุ ข”
เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (ดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี) และเพื่อใหนักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชนมีความรูและสามารถปฏิบัติงานไดตามนโยบาย
ของกระทรวงสาธารณสุข ณ หองประชุม 1 อาคารศูนยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
4. วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดจัดประชุ มหารื อ
เพื่อขับเคลื่อนโครงการการวิจัยและพัฒนาโรงเรียนคุณภาพดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตรและเทคโนโลยี
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
5. วั นที่ 22 พฤศจิ กายน 2561 กิ จกรรมลอยกระทง จั ดขึ้ นเพื่ อส งเสริ มให นั กศึ กษา
บุคลากรในมหาวิทยาลัยฯ รวมสืบสานประเพณีไทยอันดีงาม โดยผานกิจกรรมหลักๆ คือ กิจกรรมการ
ประกวดกระทงประเภทสวยงาม ประเภทความคิดสรางสรรคและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม กิจกรรมการ
ประกวดนางนพมาศ กิจกรรมการออกรานคา และกิจกรรมการแสดง โดยไดความรวมมือกับสถาบันอุธยา
ศึกษา และ 4 คณะฯ ณ สถาบันอยุธยาศึกษา
6. วันที่ 24 พฤศจิกายน 2561 โครงการอาจารยพิเศษ ดานอาชีวอนามัย เพิ่มพูนศักยภาพ
นักศึกษา จัดขึ้นเพื่อ ให นักศึกษามี การแลกเปลี่ยนเรียนรูจากประสบการณตรง เชน การตรวจปลอง
ในอาคารอย างไรให ถู กต อง การระงั บ เหตุ กรณี สารเคมี รั่ ว ไหล เป นต น เพื่ อที่ จ ะสามารถนํ าไปใช
ในประสบการณการทํางานไดอยางถูกตอง ณ หอง ศว.105 และหอง 526
7. วันที่ 24 - 25 พฤศจิกายน 2561 โครงการอบรมความรูดานคอมพิวเตอรใหกับนักศึกษา
เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาใหมีความพรอมสําหรับการเรียนรูและประยุกตใชในการทํางาน และเรียนรู
เทคโนโลยีใหม ๆ จากวิทยากรผูเชี่ยวชาญ ณ หอง 31112 อาคาร 100 ป ศูนยภาษาและคอมพิวเตอร
8. วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 โครงการอบรมเชิงปฏิบั ติการ เรื่อง การเขียนโปรแกรม
เบื้ องต น เพื่ อให ผูเข าอบรมเข าใจกระบวนการเขียนโปรแกรมเบื้องต น สามารถนําความรูไปตอยอด
การเขียนโปรแกรมขั้นสูงได โรงเรียนวัดโพธิ์ผักไห (เวชพันธุอนุสรณ) ตําบลผักไห อําเภอผักไห จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา และโรงเรียนอยุธยานุสรณ อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
9. วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 โครงการบริการวิชาการ เรื่อง พัฒนาน้ํามันหอมระเหย
จากพืชสมุนไพรสูนวัตกรรมผลิตภัณฑสุคนธบําบัดที่ไดรับรองมาตรฐาน ซึ่งโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อสงเสริม
ใหประชาชนในกลุมสตรีในทองถิ่น ต.คลองตะเคียน ไดรับการอบรมเชิงปฏิบัติการในการนําสมุนไพร
ในทองถิ่นของตนมาแปรรูปเปนผลิตภัณฑ สุคนธบําบัด พรอมทั้งใหความรูทางดานการขอการรับรอง
มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน เพื่อสรางความนาเชื่อถือของผลิตภัณฑ อันจะสงผลถึงการกอใหเกิดรายได
ในชุ มชนอย างยั่ งยืน ณ ศูนย ถ ายทอดเทคโนโลยี ตําบลคลองตะเคียน อํ าเภอพระนครศรี อยุ ธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
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10. วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561 สัมมนา ราง พระราชบัญญัติวิชาชีพดานความปลอดภัย
พ.ศ. .... และ การจัดการความปลอดภัยในกระบวนการผลิต จัดขึ้นเพื่อใหนักศึกษาสาขาสาขาอาชีว
อนามัยและความปลอดภัย มีความรูความเขาใจในขอความกฎหมาย (ฉบับราง) และมีความรูในหัวขอ
สัมมนา และสามารถนําไปประยุกตใชในอนาคตการทํางานได ณ หองประชุม อาคารบานพลูหลวง
แผนการดําเนินงานของเดือนธันวาคม 2561
1. วันที่ 4 ธันวาคม 2561 โครงการบริการวิชาการ การชวยชีวิตขั้นพื้นฐานและการใชเครื่องไฟฟา
กระตุกหัวใจ จัดขึ้นเพื่อใหนักศึกษาและบุคลากรที่สนใจมีความรูและทักษะในการปฐมพยาบาลเบื้องตน สามารถ
ชวยเหลือตนเองและบุคคลใกลตัวไดอยางปลอดภัยกอนถึงโรงพยาบาล ณ หองประชุม อาคารบานพลูหลวง
2. วันที่ 7 ธันวาคม 2561 สาชาวิชาสาธารณสุขชุมชน มีกําหนดจะจัดโครงการพัฒนานักศึกษา
ใหมีทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 (ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี) กิจกรรม โครงการอบรมการประเมินความ
ตองการพลังงาน การจัดอาหาร และการออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ ณ ห องประชุ มศู นย วิ ทยาศาสตร
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
3. วันที่ 18 ธันวาคม 2561 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนโปรแกรมเบื้องตน
เพื่อใหผูเขาอบรมเขาใจกระบวนการเขียนโปรแกรมเบื้องตน สามารถนําความรูไปตอยอดการเขียนโปรแกรมขั้นสูง
ได ณ โรงเรียนวัดโพธิ์ผักไห (เวชพันธุอนุสรณ) ตําบลผักไห อําเภอผักไห จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และโรงเรียน
อยุธยานุสรณ อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
4. วันที่ 22 ธันวาคม 2561 โครงการอบรมการจัดคายคณิตศาสตร จัดขึ้นเพื่อพัฒนานักศึกษา
ใหมี ทักษะการเรี ยนรูในศตวรรษที่ 21 (ด านวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี) รู จักการวางแผน มี ความคิดริ เริ่ ม
สร างสรรค และสามารถจั ดกิ จกรรมค ายได ณ คณะวิ ทยาศาสตร และเทคโนโลยี มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา
5. วันที่ 23 ธันวาคม 2561 โครงการ เปดโลกอาชีวอนามัย สานสายใย ใสใจวัฒนธรรม จัดขึ้น
เพื่อใหนักศึกษา ไดเรียนรูแหลงประวัติศาสตรและโบราณสถานใหมหาวิทยาลัย และจัดกิจกรรมรวมกันระหวาง
นักศึกษาชั้นปที่ 1-4 และคณาจารยสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ณ โรงยิม 1
6. วันที่ 24 ธันวาคม 2561 สาชาวิชาสาธารณสุขชุมชน มีกําหนดจะจัดโครงการพัฒนานักศึกษา
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี) “การเตรียมความพรอม
นักศึกษากอนการเตรียมฝกประสบการวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน” เพื่อทบทวนความรูและปรับพฤติกรรม
ของนักศึกษากอนเขาเตรียมฝกฯ เพื่อใหนักศึกษาสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและปองกันการเกิด
ปญหาระหวางการปฏิบัติงาน รวมไปถึงเพื่อใหนักศึกษาเปนไปตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัย คือ ใฝรู อุตสาหะ
สํานึกดี มีจิตอาสา และมีคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค ณ หองประชุม 1 อาคารศูนยวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
7. วันที่ 24 – 25 ธันวาคม 2561 สาชาวิชาสาธารณสุขชุมชน มีกําหนดจะจัดโครงการพัฒนา
นักศึกษาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห งชาติ (ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี) กิจกรรม
โครงการเตรียมความพรอมนักศึกษากอนฝกประสบการณวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน เพื่อเตรียมความพรอม
นักศึกษากอนฝกประสบการณวิชาชีพใหแกนักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน ณ หองประชุมศูนยวิทยาศาสตร
และหอง 515 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
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ระเบียบวาระที่ 5.5 ผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา
สาระสําคัญโดยยอ
รายงานความคืบหนาการดําเนินงานยุทธศาสตรพัฒนาทองถิ่น
พื้นที่ตําบลคลองจิก อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โครงการวิจัยการศึกษาขอมูล
ประวัติศาสตรและวัฒนธรรม เพื่อจัดทํา
คูมือการทองเที่ยวตําบลคลองจิก อําเภอ
บางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
กิจกรรมที่ 1 ลงพื้นที่สํารวจชุมชน และ
หาตัวผูใหขอมูลในชุมชน
กิจกรรมที่ 2 รวบรวมขอมูล
กิจกรรมที่ 3 ตรวจสอบขอมูลกับคนใน
ชุมชน
กิจกรรมที่ 4 เขียนรายงานการวิจัย
กิจกรรมที่ 5 เขียนคูมือการทองเที่ยว
กิจกรรมที่ 6 เผยแพรงานวิจัยและคูมือ
การทองเที่ยว

ยังไมดําเนินการ

เปนโครงการ/กิจกรรมดาน

กําลังดําเนินการ

โครงการ/กิจกรรม

ดําเนินการเสร็จแลว

สถานะ
การดําเนินการ

5. การยกระดับภูมิปญญาทองถิ่น
และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม








ผลการดําเนินงานเดือนพฤศจิกายน 2561
1. วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 สถาบันอยุธยาศึกษา ไดจัดกิจกรรมบรรยายการอนุรักษและ
พัฒนานครประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 1 เรื่อง “การอนุรักษแหลงมรดกทางวัฒนธรรมของโลก
กับการมีสวนรวมของชุมชน” ณ สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไดรับ
เกียรติจาก คุณมนทกานติ์ สุวรรณทรรภ กิตติไพศาลศิลป ผูประสานงานโครงการดานวัฒนธรรม องคการ
ยูเนสโก กรุงเทพมหานคร เปนวิทยากรบรรยายใหความรูแกครูอาจารย นักวิชาการ นักศึกษา และผูสนใจ
ทั่วไป จํานวน 55 คน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเสริมสรางองคความรู และความเขาใจในดานการอนุรักษและ
พัฒนาคุณคาของความเปนเมืองมรดกโลกอยุธยาที่ถูกตองตามหลักการทางวิชาการ และสามารถนําความรู
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ดังกลาวไปขยายผลและผลักดันใหเกิดการบูรณาการรวมกันระหวางหนวยงานและภาคประชาชนตอไป
ณ หองประชุมสถาบันอยุธยาศึกษา
2. วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. สถาบันอยุธยาศึกษา จัดกิจกรรมนําเสนอ
ผลงานวิ ชาการและงานวิ จั ย ครั้ ง ที่ 1 ณ ห อ งประชุ ม สถาบั นอยุ ธ ยาศึ กษา มหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา โดยไดรับเกียรติจากรองศาสตราจารย ดร.ธานี สุขเกษม อาจารยวรวิทย สินธุระหัส
และ คุณวีระศักดิ์ แสนสะอาด เปนวิทยากรบรรยายใหความรูแกนักศึกษา นักวิชาการ เครือขายทาง
วิชาการ และผูสนใจทั่วไป จํานวน 50 คน โดยมีวัตถุประสงค เพื่อเปนการแลกเปลี่ยนเรียนรู ประสบการณ
การเขียนบทความวิชาการจากผูนิพนธที่ไดรับการตีพิมพบทความในวารสารวิชาการอยุธยาศึกษา และเปน
การประชาสั มพันธวารสารวิชาการอยุธยาศึกษา รวมทั้งพัฒนาองคความรูดานวัฒนธรรมอยุธยาให มี
ความกาวหนาตอไป ณ หองประชุมสถาบันอยุธยาศึกษา
3. วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 สถาบันอยุธยาศึกษา รวมกับ คณะวิชา 4 คณะ และกอง
พัฒนานักศึกษา รวมจัดกิจกรรม “สืบสานงานประเพณีลอยกระทงกรุงศรีอยุธยา จุลศักราช 1380” โดยมี
กิจกรรมประกอบดวย การเสวนาทางวิชาการ “ประเพณีลอยกระทง ในความทรงจําของชาวกรุงเกา”
การประกวดกระทง การประกวดนางนพมาศราชภัฏกรุงเกา การแสดงดนตรี-นาฏศิ ลป การออกราน
จํ าหน ายสินค าและอาหารนานาชนิ ด โดยในช วงเย็น ได รับเกี ยรติจาก อาจารย ดร.เกษม บํ ารุ งเวช
อธิการบดี เปนประธานเปดงาน ณ ลานวัฒนธรรม สถาบันอยุธยาศึกษา และรวมลอยกระทงบริเวณสระน้ํา
ศูนยศึกษาประวัติศาสตรอยุธยา ซึ่งมีผูบริหาร อาจารย บุคลากร นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เขารวม
กิจกรรมเปนจํานวนมาก ณ สถาบันอยุธยาศึกษา
4. วันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2561 สถาบันอยุธยาศึกษา จัดกิจกรรม “สรางสรรคศิลปถิ่น
มรดกโลก : พระนครศรีอยุธยา” โดยไดรับเกียรติจากศิลปนที่มีชื่อเสียงของประเทศไทย ไดแก ดร.สุชาติ
วงษทอง อ.นิติ วัตุยา อ.ธรรมนูญ เรืองสวัสดิ์ อ.ดินหิน รักพงษอโศก อ.เดน หวานจริง อ.สมยศ คําแสง
อ.อดิศร พรศิริกาญจน เพื่อแสดงเทคนิคการวาดภาพโบราณสถานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ใหแก
นักเรียน นักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่มารวมสังเกตการณ ณ หอศิลปแหงชาติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
(อาคารศาลากลางจังหวัดหลังเกา ชั้น 2) ซึ่งผลงานศิลปะที่เกิดจากกิจกรรมดังกลาว สถาบันอยุธยาศึกษา
จะนํามาจัดแสดงนิทรรศการภายในหอศิลปจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อเผยแพรสูสาธารณชนตอไป
ณ หอศิลปจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ศาลากลางหลังเกา)
5. วั นที่ 28 พฤศจิ กายน 2561 สถาบั นอยุ ธยาศึ กษา มหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา รวมกับ World Monuments Fund และกรมศิลปากร จัดกิจกรรมสัมมนา
ประชาสัมพันธโครงการอนุรักษวัดไชยวัฒนาราม ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
โดยมี ผูชวยศาสตราจารยชนิกานต ผลเจริญ รองผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา กลาวตอนรับ และ
ไดรับเกียรติจากวิทยากรผูทรงคุณวุฒิ ไดแก Ms.Jeff Allen Ms.Josephine D’llario คุณสุกัญญา
เบาเนิด อาจารย ดร.เกรียงไกร เกิดศิริ คุณสรรินทร จรัลนภา คุณวราภรณ สุวัฒนโชติกุล และ คุณมงคล
คุนทา เปนตน โดยภาคบายเดินทางไปศึกษาเรียนรูเทคนิคการอนุรักษ กับหัวหนาชางอนุรักษประจํ า
โครงการ นําชมเมรุหมายเลข 3 และหมายเลข 4 โดยทีมอนุรักษประจําโครงการ ณ วัดไชยวัฒนาราม โดยมี
วั ตถุ ประสงคเพื่ อประชาสั มพั นธ รายละเอี ยดของโครงการอนุ รั กษ วั ดไชยวั ฒนารามให แก ประชาชน
ในจั งหวั ดพระนครศรี อยุ ธยา และบุ ค คลที่ สนใจ ได รั บทราบข อเท็ จจริ ง รวมทั้ งรายละเอี ยดต างๆ
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ที่กรมศิลปากรไดดําเนินการ ทั้งนี้ เพื่อใหเกิดการเรียนรูและเขาใจการอนุรักษโบราณสถานตามหลักสากล
รวมทั้งเพื่อใหประชาชนในพื้นที่ไดมีสวนรวมในการสงเสริมโครงการอนุรักษโบราณสถานที่กําลังจะเกิดขึ้น
ในอีกหลายแหง ตลอดจนสร างความตระหนักถึ งคุณคาของโบราณสถานอันเป นมรดกทางวัฒนธรรม
ของมนุษยชาติ ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
แผนการดําเนินงานเดือนธันวาคม 2561
1. วันที่ 1 ธั นวาคม 2561 กิจกรรมอบรมเชิ งปฏิบั ติ การดานศิ ลปะและวั ฒนธรรม ครั้ งที่ 1
“เสนสายลายกํามะลอ” ณ หองประชุมสถาบันอยุธยาศึกษา
2. วันที่ 15 ธันวาคม 2561 กิจกรรมอบเชิงปฏิบัติการดานศิลปะและวัฒนธรรมอยุธยา ครั้งที่ 2
“ลูกยอดพวงมโหตรศิลปะการตัดกระดาษโบราณ” ณ หองประชุมสถาบันอยุธยาศึกษา
3. วันที่ 19 ธันวาคม 2561 ประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันอยุธยาศึกษา ครั้งที่ 4/2561
ณ หองประชุมสถาบันอยุธยาศึกษา
4. วันที่ 26 ธันวาคม 2561 ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานสถาบันอยุธยาศึกษา ครั้งที่ 10/2561
ณ หองประชุมสถาบันอยุธยาศึกษา
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5.6 ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาระสําคัญโดยยอ
รายงานความคืบหนาการดําเนินงานยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่น
มหาวิทยาลัยขอรายงานผลการดําเนินงานในรอบเดือนที่ผานมาของ 5 พื้นที่ ดังนี้
พื้นที่ 4 บานลําไทร อ.วังนอย จ.พระนครศรีอยุธยา// ผูรับผิดชอบ สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่

โครงการ/กิจกรรมที่ดําเนิการ

1

โครงการสงเสริมพัฒนาการบริหารจัดการหองสมุดและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ได ดําเนินการแลวโดยสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ดําเนินการขออนุญาตลงพื้นที่เพื่อพัฒนาหองสมุด ในวันที่
11, 13 - 18 ธันวาคม ๒๔๖๑ และทําการสงมอบหองสมุด วันที่ 19
ธันวาคม 2561 ณ โรงเรียนวัดลาดทราย ต.ลําไทร อ.วังนอย จ.
พระนครศรีอยุธยา

เปนโครงการกิจกรรมดาน

1

2
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หมายเหตุ
ดาน 1 หมายถึง การสืบสานโครงการตามพระราชดําริและนําศาสตรพระราชาสูการพัฒนาที่ยั่งยืน
ดาน 2 หมายถึง การพัฒนาดานเศรษฐกิจ
ดาน 3 หมายถึง การพัฒนาสังคม
ดาน 4 หมายถึง การพัฒนาดานสิ่งแวดลอม
ดาน 5 หมายถึง การยกระดับภูมิปญญาทองถิ่นและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ดาน 6 หมายถึง การพัฒนาโรงเรียน ครู นักเรียน และ/หรือบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่
รายงานความคืบหนาการดําเนินงานยุทธศาสตรดาน Smart University
มหาวิทยาลัยขอรายงานผลการดําเนินงานในรอบเดือนที่ผานมา ดังนี้
1. เมื่อวันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2561 มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบ
สารสนเทศและฐานขอมูลมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 1/2561 ณ หองประชุม
31120
คณะกรรมการได มี ก ารทบทวนโครงการพั ฒ นาระบบสารสนเทศและฐานข อ มู ล
มหาวิท ยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธ ยา จากระบบเดิมที่มีอยูแ ละระบบใหมที่จะพัฒ นาใหมีความ
สอดคลองกันพรอมกับพิจารณาเรียงลําดับความสําคัญในการพัฒนาระบบ และสวนของการพัฒนา
โครงสรางพื้นฐานของระบบสารสนเทศใหพัฒนาตามที่สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศไดมี
การวางแผนการดําเนินงานไวแลว
รายงานผลการดําเนินงาน เดือน ธันวาคม 2561
1. วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดจัดกิจกรรม
เปดโครงการพัฒนามหาวิทยาลัยสูการเปนมหาวิทยาลัยสีเขียว Green University : Hand-on
Green Library ประกอบดวยกิจกรรมการนําวัสดุเหลือใชมาประดิษฐเปนของใชและของตกแตง ทั้งนี้
จะมีการจัดกิจกรรมอยางตอเนื่องตลอดทั้งป ผูที่สนใจสามารถเขารวมกิจกรรมไดที่ สํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารบรรณราชนครินทร
2. วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 สํา นักวิทยบริการและเทคโนโลยีส ารสนเทศ ไดจัด
ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา และดําเนินงาน สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่10/2561 เวลา 13.00– 16.30 น. ณ หองประชุม 31120 อาคาร
100 ป
3. วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สงบุคลากร
ของสํานัก เขารวมประชุมวิชาการและประชุมสามัญประจําป 2561 เรื่อง เปลี่ยนมุมคิด พลิกโฉมใหม
บริบทจากผูใชหองสมุด โดยวัตถุประสงคเพื่อใหผูเขารวมไดรับความรู ความเขาใจและตระหนักถึง
การพัฒนาใหเ ทาทัน บริบทของผูใชบ ริการและไดแนวปฏิบัติที่ดีเพื่อนํา มาประยุกตใชกับ หองสมุด
ณ หองประชุมชั้น 7 อาคารสํานักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
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4. วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดจัดงาน
สัปดาหหองสมุด”Library & IT Fair 2019” ภายในงานมีการมอบคอมพิวเตอรใหกับโรงเรียน
มอบรางวัลสุดยอกนักการอานแกนักศึกษา มอบหนังสือใหกับศูนยการศึกษานอกโรงเรียนตําบลน้ําเตา
และภายในงานยังมีการจัดรานหนังสือ เพื่อใหคณาจารยและนักศึกษาไดเลือกหนังสือเขาหองสมุด
ในงานนี้สํานักวิทยบริการ จัดกิจกรรมวันลอยกระทง เพื่อเปนการสืบสานประเพณีไทย โดยมีการแจก
วัสดุ อุปกรณในการทํากระทงฟรีใหกับผูสนใจไดรวมทํากระทงดวย อาคารบรรณราชนครินทร
5. ขอหารือเรื่องรถจักรยานยนตที่จอดหนาอาคาร 100 ปหายไป มหาวิทยาลัยจะมี
วิธีการปองกันอยางไร
ผศ.ธาตรี มหั นตรั ต น กล า วว า ให นั ก ศึ ก ษาไปแจ ง ความรอ งทุ ก ข ที่ ส ถานี ตํ า รวจ
แสดงตนวาเปนผูเสียหาย มีการบันทึกขอความและสอบประวัติ มหาวิทยาลัยไมใชผูเสียหาย แตเปน
เจาของสถานที่ หากนักศึกษาไมเขาใจขั้นตอนกระบวนการใหมาประสานงานกับงานนิติการได และ
นักศึกษาที่รถหายใหรีบแจงกับมหาวิทยาลัยเพื่อจะไดขอความรวมมือไปยังขนสงจังหวัดและตํารวจ
สามารถหมายเรียกมาได ใหนักศึกษารีบมาประสานงานหากนานไปก็จ ะทําใหการทํา งานลําบาก
มากขึ้น
อาจารยจิรศักดิ์ ชุมวรานนท กลาววา บริเวณดานหนาอาคาร 100 ป จะมีการปรับปรุง
ถนน และจัดพื้นที่จอดรถเพิ่มเติม ดานหนาอาคาร 100 ป มีการจัดทําชองสําหรับจอดจักรยานยนต
แลว แตมีปญหาของหมวกกันน็อคที่หายไป จะปองกันไดคือเจาของตองประสานงานกับผูอํานวยการ
สํานักวิทยบริการฯ วาจะมีการฝากหมวกไวหรือไม
สรุปผลการดําเนินงานฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประจําเดือนพฤศจิกายน 2561
ลําดับ กิจกรรม/รายการ
งานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
1 ออกแบบและพั ฒ นาเว็ บ ไซต งานประชาสั มพั น ธ ข อ มู ล ข า วสารของคณะและหน ว ยงานต า งๆ
บนเว็บไซต
- เพิ่มและจัดทํา Banner ประชาสัมพันธ 3 เรื่อง
- เพิ่มขาวประชาสัมพันธขาวรับสมัคร 6 เรื่อง
2 งานพัฒนาเว็บไซตสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- นําขอมูลตางๆ เพิ่มในเว็บไซตสํานักฯ
- นําขอมูลเพิ่มในงานประกันคุณภาพสํานักฯ
งานเครือขาย
1 ติดตั้ง WIFI อาคารเทคโนฯ ฝงเกษตร
2 ตรวจเช็คระบบอินเทอรเน็ต อาคารศึกษาพิเศษ
3 ติดตั้งระบบ WIFI ที่หอพักอูทอง
4 ยายตู Fiber กองพัฒนาศึกษา
5 ตรวจเช็คอินเทอรเน็ตอาคารสาธิตมัธยม
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ลําดับ กิจกรรม/รายการ
6 ดูแลเครื่องเสียงหองประชุมตนโมก(งานตรวจประกันมหาวิทยาลัย)
งานพัฒนาระบบและวิเคราะหขอมูล
1 ปรับปรุงระบบวิทยานิพนธ
2 พัฒนาระบบประกาศผลรับเขา
3 ออกแบบระบบบริหารจัดเก็บเว็บคณะ
4 ปรับระบบบริหารจัดการเว็บมหาลัยที่รับรายงานการแกไขปญหา
5 ปรับปรุงแกไขคําสั่งระบบประกาศผลรับเขาของกองบริการการศึกษา
งานบริหารระบบ
1 ตรวจสอบ/ตรวจเช็ค
- การทํางานของเครื่องเซิรฟเวอรแมขาย
- ระบบสํารองขอมูลในการเก็บ LogFile
- การทํางานของเครื่องเซิรฟเวอรที่ใหบริการทําเว็บไซต
- การทํางานของเครื่องเซิรฟเวอรที่ใหบริการจายหมายเลข Ipaddress ใหกับเครื่องคอมพิวเตอรทั้ง
มหาวิทยาลัย
- การทํางานของเครื่องเซิรฟเวอรที่ใหบริการระบบ E-book (ILovelibrary)
- การทํางานของเครื่องเซิรฟเวอรที่ใหบริการเปน Firewall
- การทํางานของเครื่องเซิรฟเวอรที่ใหบริการ DNS
- การทํางานของเครื่องเซิรฟเวอรที่ใหบริการระบบบริหารการศึกษา
- เฝาระวังระบบเครือขายภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย (traffic) ใหสามารถใชงานได
2 ติดตั้งและตั้งคาระบบจัดเก็บ LogFile เพื่อทําเปนระบบสํารอง LogFile
3 ดึงขอมูลกลองวงจรปดเหตุการกระเปาเงินนักศึกษาหาย
4 ดูภาพยอนหลังกลองวงจรปดหมวดกันน็อคหายบริเวรหนาอาคาร 100 ป
5 ติดตั้งระบบถายทอดสดนิเทศปลอยของที่หอประชุมมหาวิทยาลัย
6 ปรับแก TOR ระบบบริการศึกษา
7 ดึงขอมูลนักศึกษาจบใหกับหนวยงานประงานประกันคุณภาพ
8 ดึงขอมูล ปริญญาโทเพื่อทําบัตรนักศึกษา
9 สงรายชื่อนักศึกษาเขาระบบ e-book
10 ตรวจเช็คระบบเครือขายและการประมาณใชงาน
11 ตรวจเช็คการทํางานของระบบโทรศัพท
งานซอมบํารุงคอมพิวเตอร
1 บริการซอมบํารุงคอมพิวเตอร
- นักศึกษา จํานวน 58 รายการ
- อาจารย เจาหนาที่ จํานวน 11 รายการ

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 1/2562

29
ลําดับ กิจกรรม/รายการ
งานโสตทัศนศึกษาและพัฒนาสื่อสารสนเทศ
1 ตอนรับคณะจาก มหาวิทยาลัยหนานชาง
2 จัดทํา PR-งานศิษยเกามหาลัยฯ
3 ถายวิดีโอนายกสภามหาวิทยาลัยฯ และอธิการบดี
4 เปดซองตูน้ําดื่ม 20 ตู
5 บริการสารสนเทศ
- อินเทอรเน็ต
- วีดีโอออนดีมานท
- ดูแลหองประชุมตนโมกและอุปกรณที่ใชในการประชุม
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ ประธาน กลาววา มหาวิทยาลัยจะชวยประสานงานกับตํารวจใหในการแจงความ
และจะมีที่รับฝากของใหสําหรับนักศึกษา

ระเบียบวาระที่ 5.7 ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
สาระสําคัญโดยยอ
รายงานความคืบหนาการดําเนินงานยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่น (ภาพรวม)
มหาวิทยาลัยขอรายงานผลการดําเนินงานในรอบเดือนที่ผานมาของ 5 พื้นที่ ดังนี้
พื้นที่ 1. บานอบทม ต.ยี่ลน อ.วิเศษชัยชาญ จ.อางทอง //ผูรับผิดชอบ คณะวิทยาการจัดการ
ที่

โครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการ

1. โครงการ การพัฒนาศักยภาพการทองเที่ยว เพื่อเสริมสรางอาชีพ
ภายใตโครงการ 9101 ในบานอบทม จ.อางทอง (เริ่มดําเนินการ
ตุลาคม ถึงเดือน พฤศจิกายน 2561) (ภายใตโครงการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561)
2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสงเสริมและพัฒนาอาชีพสําหรับ
ผูสูงอายุบานอบทม ตําบลยี่ลน อําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัด
อางทอง (ภายใตโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่น
พ.ศ. 2561)
3. โครงการ การสงเสริมอาชีพการแปรรูปเปนผลิตภัณฑนักเก็ตจากปลา
(ภายใตโครงการแกไขความยากจนของประชาชนในเขตชนบท
งบประมาณแผนดิน พ.ศ 2562)

เปนโครงการ/กิจกรรมดาน
1 2 3 4 5 6
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ที่

โครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการ

4.

โครงการนันทนาการสําหรับผูสูงอายุ "ครื้นเครงวันละนิด เพื่อ
สุขภาพจิตที่ดีของผูส ูงอายุ" (ภายใตโครงการสงเสริม ความรักสามัคคี
ความมีระเบียบวินัย เขาใจสิทธิหนาที่ของตนเองและผูอื่น งบประมาณ
แผนดิน พ.ศ 2562)

รวมจํานวนโครงการที่ไดดําเนินการมาแลวในแตละดาน

เปนโครงการ/กิจกรรมดาน
1 2 3 4 5 6


1

3 1

พื้นที่ ๒. บานลาว ต.เทวราช อ.ไชโย จ.อางทอง //ผูรับผิดชอบ คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร
ที่
1.
2.

โครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการ

เปนโครงการ/กิจกรรมดาน
1 2 3 4 5 6


โครงการ การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี (ภายใตโครงการแกไขความ
ยากจนของประชาชนในเขตชนบท งบประมาณแผนดิน พ.ศ 2562)
โครงการสงเสริมการปลูกผักปลอดสาร ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
 
พอเพียง "พืชสวนครัวสรางรายได" (ภายใตโครงการแกไขความ
ยากจนของประชาชนในเขตชนบท งบประมาณแผนดิน พ.ศ 2562)
รวมจํานวนโครงการที่ไดดําเนินการมาแลวในแตละดาน
1 2
1

พื้นที่ 3. บานคลองทราย ต.คลองจิก อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา //ผูรับผิดชอบ คณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ที่

โครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการ

1.

โครงการวิจัยการศึกษาขอมูลประวัติศาสตรและวัฒนธรรมเพื่อ
จัดทําคูมือการทองเที่ยวบานคลองทราย ตําบลคลองจิก อําเภอ
บางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (เริ่มดําเนินการเมื่อเดือน
กรกฎาคม ถึงเดือน ธันวาคม 2561)
โครงการธรรมอารมณดีสําหรับผูสูงอายุในชุมชน (ภายใตโครงการ

2.
3.

เปนโครงการ/กิจกรรมดาน
1 2 3 4 5 6





สงเสริม ความรักสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เขาใจสิทธิหนาทีข่ อง
ตนเองและผูอื่น งบประมาณแผนดิน พ.ศ 2562)
โครงการสงเสริมการปลูกผักปลอดสาร ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง "พืชสวนครัวสรางรายได" (ภายใตโครงการแกไขความ
ยากจนของประชาชนในเขตชนบท งบประมาณแผนดิน พ.ศ 2562)

 

รวมจํานวนโครงการที่ไดดําเนินการมาแลวในแตละดาน

1 1 2
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พืน้ ที่ 4. บานลําไทร ต.ลําไทร อ.วังนอย จ.พระนครศรีอยุธยา //ผูรับผิดชอบ สํานักวิทยาบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่

โครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการ

1.

โครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพของชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
"ผักพื้นบานสรางอาชีพ" (ภายใตโครงการแกไขความยากจนของ
ประชาชนในเขตชนบท งบประมาณแผนดิน พ.ศ 2562)
โครงการนันทนาการสําหรับผูสูงอายุ "ครื้นเครงวันละนิด เพื่อสุขภาพจิต

ที่ดีของผูสูงอายุ" (ภายใตโครงการสงเสริม ความรักสามัคคี ความมี
ระเบียบวินยั เขาใจสิทธิหนาที่ของตนเองและผูอื่น งบประมาณแผนดิน
พ.ศ 2562)
โครงการสงเสริมการปลูกผักปลอดสาร ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
 
พอเพียง "พืชสวนครัวสรางรายได" (ภายใตโครงการแกไขความยากจน
ของประชาชนในเขตชนบท งบประมาณแผนดิน พ.ศ 2562)

โครงการธรรมอารมณดีสําหรับผูสูงอายุในชุมชน (ภายใตโครงการ
สงเสริม ความรักสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เขาใจสิทธิหนาทีข่ อง
ตนเองและผูอื่น งบประมาณแผนดิน พ.ศ 2562)

2.

3.
4.

รวมจํานวนโครงการที่ไดดําเนินการมาแลวในแตละดาน

เปนโครงการ/กิจกรรมดาน
1 2 3 4 5 6
 

2 2 2

พื้นที่ 5. บานพยอม ต.พยอม อ.วังนอย จ.พระนครศรีอยุธยา //ผูรับผิดชอบ คณะครุศาสตร
ที่

โครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการ

1.

รวมจํานวนโครงการที่ไดดําเนินการมาแลวในแตละดาน

เปนโครงการ/กิจกรรมดาน
1 2 3 4 5 6

ดาน 1 หมายถึง การสืบสานโครงการตามพระราชดําริและนําศาสตรพระราชาสูการพัฒนาที่ยั่งยืน
ดาน 2 หมายถึง การพัฒนาดานเศรษฐกิจ
ดาน 3 หมายถึง การพัฒนาดานสังคม
ดาน 4 หมายถึง การพัฒนาดานสิ่งแวดลอม
ดาน 5 หมายถึง การยกระดับภูมิปญญาทองถิ่นและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม
ดาน 6 หมายถึง การพัฒนาโรงเรียน ครู นักเรียน และ/หรือ บุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่
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แผนการดําเนินงานเดือนพฤศจิกายน 2561
1. โครงการแกไขความยากจนของประชาชนในเขตชนบท
1.1 วันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2561โครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพของชุมชนตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง "ผักพื้นบานสรางอาชีพ" งบประมาณ จํ านวน 50,000 บาท ณ ตําบลหันสัง อําเภอ
บางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
1.2 วันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2561 โครงการ การควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี งบประมาณ
จํานวน 50,000 บาท ณ บานลาว ต.เทวราช อ.ไชโย จ.อางทอง
1.3 วั นที่ 17 พฤศจิ กายน 2561โครงการธรรมอารมณ ดี สํ าหรั บผู สู งอายุ ในชุ มชน
งบประมาณ จํานวน 30,000 บาท ณ บานคลองทราย ต.คลองจิก อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา
1.4 วันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2561 โครงการสงเสริมโรงเรียนผูสูงอายุ "อาชีพผูสูงอายุ
เพิ่มคุณคา ชีวิต ยามชรา" งบประมาณ จํานวน 50,000 บาท ณ ต.หันสัง อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา
1.5 วันที่ 29 -30 พฤศจิกายน 2561 โครงการ การสงเสริมอาชีพการแปรรูปเปนผลิตภัณฑ
นักเก็ตจากปลา งบประมาณ จํานวน 80,000 บาท ณ บานอบทม ตําบลยี่ลน อําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัด
อางทอง (ตอเนื่อง1-2 ธันวาคม 2561)
1.6 วันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2561 โครงการสงเสริมการปลูกผักปลอดสาร ตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง "พืชสวนครัวสรางรายได" งบประมาณ จํานวน 50,000 บาท ณ บานคลองทราย
ตําบลคลองจิก อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
1.7 วันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2561โครงการสงเสริมการปลูกผักปลอดสาร ตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง "พืชสวนครัวสรางรายได" งบประมาณ จํานวน 50,000 บาท ณ บานลาว ตําบลเทวราช
อําเภอไชโย จังหวัดอางทอง
1.8 วันที่ 13-14 พฤศจิกายน 2561 โครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพของชุมชนตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง "ผักพื้นบานสรางอาชีพ" งบประมาณ จํานวน 50,000 บาท ณ ตําบลลําไทร อําเภอวังนอย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
1.9 วันที่ 13-14 พฤศจิกายน 2561โครงการสงเสริมการปลูกผักปลอดสาร ตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง "พืชสวนครัวสรางรายได" งบประมาณ จํานวน 50,000 บาท ณ อบต.ลําไทร
อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
1.10 วันที่ 11-12 พฤศจิกายน 2561โครงการสงเสริมการปลูกผักปลอดสาร ตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง "พืชสวนครัวสรางรายได" งบประมาณ จํานวน 50,000 บาท ณ ตําบลบานขลอ
อําเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2. โครงการสงเสริม ความรักสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เขาใจสิทธิหนาที่ของตนเองและผูอื่น
2.1 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 โครงการนันทนาการสําหรับผูสูงอายุ "ครื้นเครงวันละนิด
เพือ่ สุขภาพจิตที่ดีของผูสูงอายุ" งบประมาณ จํานวน 30,000 บาท ณ วัดอบทม อําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัด
อางทอง
2.2 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561โครงการนันทนาการสําหรับผูสูงอายุ "ครื้นเครงวันละนิด
เพื่ อสุ ขภาพจิ ตที่ ดี ของผู สูงอายุ " งบประมาณ จํ านวน 30,000 บาท ณ ตํ าบลบางนมโค อํ าเภอเสนา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
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2.3 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 โครงการนันทนาการสําหรับผูสูงอายุ "ครื้นเครงวันละนิด
เพื่อสุขภาพจิตที่ดีของผูสูงอายุ" งบประมาณ จํานวน 30,000 บาท ณ ตําบลลําไทร อําเภอวังนอย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
2.4 วั นที่ 30 พฤศจิ กายน 2561 โครงการธรรมอารมณ ดี สํ าหรั บผู สู งอายุในชุ มชน
งบประมาณ จํานวน 30,000 บาท ณ ตําบลลําไทร อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2.5 วั น ที่ 27-28 พฤศจิ ก ายน 2561 โครงการการส ง เสริ ม โรงเรี ย นผู สู ง อายุ
ดานภาษาอังกฤษสําหรับผูสูงอายุ "ฟุตฟต ฟ.ฟน" งบประมาณ จํานวน 50,000 บาท ณ ตําบลบางนมโค
อําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โครงการอื่นๆ
3. วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561โครงการสานใยรักคนพิการสูการมีสวนรวมในการพัฒนา
ศักยภาพคนพิการโดยชุมชน (อบต.ลําไทร อ.วังนอย จ.พระนครศรีอยุธยา เรียนเชิญสถาบันวิจัยและพัฒนาเขา
รวมงาน) ณ อบต.ลําไทร อ.วังนอย จ.พระนครศรีอยุธยา
4. วันที่ 13 พฤศจิ กายน 2561ประชุมบุคลากรสถาบันวิจั ยและพั ฒนา งบประมาณ
จํานวน 420 บาท ณ สถาบันวิจัยและพัฒนา
5. วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561ประชุมเตรียมความพรอมการจัดงานประชุมวิชาการ
“ราชภัฏกรุงเกา”ประจําป พ.ศ. 2561 ณ สถาบันวิจัยและพัฒนา
6. วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561ประกาศการคัดเลือกคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและ
พัฒนาจากผูแทนคณาจารยประจํา ณ สถาบันวิจัยและพัฒนา
แผนการดําเนินงานประจําเดือน ธันวาคม 2561
1. โครงการแกไขความยากจนของประชาชนในเขตชนบท
1.1 วันที่ 1-4 ธันวาคม 2561โครงการพัฒนาหัตถกรรมผักตบชวา ภูมิปญญาแหงหันสัง
งบประมาณ จํานวน 80,000 บาท ณ ตําบลหันสัง อําเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
1.2 วันที่ 19 – 21, 25,27 ธันวาคม 2561 โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ
จากผักตบชวา (การปองกันการเกิดเชื้อราในผลิตภัณฑจากผักตบชวา) งบประมาณ จํานวน 50,000 บาท
ณ ตําบลบางนมโค อําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2. โครงการสงเสริม ความรักสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เขาใจสิทธิหนาที่ของตนเองและผูอื่น
2.1 วันที่ 3 ธันวาคม 2561โครงการปลูกจิตสํานึกตานยาเสพติด "ลอมรักใหครอบครัว ลอม
รั้วปองกันยาเสพติด” งบประมาณ จํานวน 30,000 บาท ณ โรงเรียนชลประทาน ตําบลพยอม อําเภอวังนอย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2.2 วันที่ 4 ธันวาคม 2561โครงการปลูกจิตสํานึกตานยาเสพติด "ลอมรักใหครอบครัว ลอม
รั้วปองกันยาเสพติด” งบประมาณ จํานวน 30,000 บาท ณ ตําบลลําไทร อําเภอวังนอย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
2.3 วันที่ 7 ธันวาคม 2561โครงการปลูกจิตสํานึกตานยาเสพติด "ลอมรักใหครอบครัว ลอม
รั้วปองกันยาเสพติด” งบประมาณ จํานวน 30,000 บาท ณ โรงเรียนวัดสุทธาโภชย ตําบลบางนมโค อําเภอ
เสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
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2.4 วันที่ 12 ธันวาคม 2561โครงการธรรมอารมณดีสําหรับผูสูงอายุในชุมชน งบประมาณ
จํานวน 30,000 บาท ณ ตําบลหันสัง อําเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
3. โครงการมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง
3.1 วันที่ 11 ธันวาคม 2561 โครงการภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนานองในชุมชน งบประมาณ
จํานวน 30,000 บาท ณ โรงเรียนวัดวิเวกวายุพัด บ านคลองทราย ตําบลคลองจิก อําเภอบางปะอิ น
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
3.2 วันที่ 26 ธันวาคม 2561 โครงการภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนานองในชุมชน งบประมาณ
จํานวน 30,000 บาท ณ โรงเรียนวัดบางนมโค ตําบลบางนมโค อําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
3.3 วันที่ 17 -18 ธันวาคม 2561 โครงการพัฒนาบุคลากรครู กศน. ดานการจัดทําสื่อ
การเรียนการสอน งบประมาณ จํานวน 70,000 บาท ณ ครู กศน. จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
4. วันที่ 2 – 5 ธันวาคม 2561การประชุมวิชาการะดับชาติ และนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย”
ครั้งที่ 5 งบประมาณ จํานวน 100,000 บาท ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
5. วันที่ 13 – 14 ธันวาคม 2561การประชุมวิชาการระดับชาติ “ราชภัฏกรุงเกา” ประจําป
2561“วิจัย นวัตกรรม สูการไปใชประโยชน” งบประมาณ จํ านวน 392,000
บาท ณ หอประชุ ม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และ อาคารครุสรรพสิทธิ์
6. วันที่ 20 ธันวาคม 2561 ประชุมกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา งบประมาณ จํานวน
6,490 บาท ณ หองประชุมอยุธยา –อาเซียน
7. วันที่ 24 ธั นวาคม 2561 อบรมโครงการพั ฒนาตําราวิ ชาการ เนื่องในโอกาส 113 ป
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะที่ 1 งบประมาณ จํานวน 24,000 บาท ณ หองประชุม 3013
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5.8 ผูอาํ นวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
สาระสําคัญโดยยอ
ผลการดําเนินงานเดือนพฤศจิกายน 2561
1. วันที่ 3 พฤศจิ กายน 2561 กิจกรรมจิ ตอาสาเสริ มรายวิ ชาจรรยาบรรณและความเป นครู
ของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รุนปการศึกษา 2561 ณ วัดปญญานันทราม
จังหวัดปทุมธานี
2. วันที่ 18 พฤศจิกายน 2561 กิจกรรมปฐมนิเทศกอนออกฝกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1
ภาคเรียนที่ 2/2561 ของนักศึกษาหลักสู ตรประกาศนี ยบัตรบั ณฑิ ต สาขาวิ ชาชี พครู รุนป การศึกษา 2561
ณ หองประชุม 317
แผนการดําเนินงาน เดือนธันวาคม 2561
1. ธันวาคม 2561 กิจกรรมสานสัมพันธรุนพี่รุนนองระดับบัณฑิตศึกษา ณ หองประชุมตนโมก
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2. ธันวาคม 2561 กิจกรรมอบรมการใชระบบการลงทะเบียนออนไลนและพัฒนาทักษะการใช
Google classroom ณ อาคาร 100 ป ศูนยภาษาและคอมพิวเตอร
3. วันที่ 15 – 16 ธันวาคม 2561 สอบปลายภาคนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําภาคเรียนที่
1/2561 ณ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย
4. วันที่ 23 ธันวาคม 2561 กิ จกรรมประชุมสั มมนาระหวางฝกปฏิบั ติการสอ ในสถานศึกษา
(ครั้งที่1) ในหัวขอเรื่อง “ครูยุคใหม สอนใหเปน เนนใหคิด เพื่อศิษยในศตวรรษที่ 1” ณ หองประชุม 317
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ และ ประธาน ขอใหมีการพัฒนาหลักสูตรบัณฑิตศึกษาเพิ่มเติม ในสวนที่ไม
เกี่ ย วกั บ คณะ หลั ก สู ต รที่ ค วรจะมี แ ละสามารถบริ ห ารจั ด การด ว ยสํ า นั ก งานคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาเอง

ระเบียบวาระที่ 5.9 ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี
สาระสําคัญโดยยอ
งานบริหารงานบุคคล
ผลการดําเนินงาน ประจําเดือนพฤศจิกายน 2561
1. วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ (ก.พ.ว.)
ครั้งที่ 9/2561
2. วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 9/2561
3. ตั้งแตวันที่ 22 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2561 ประกาศเรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคล
เพื่อจางเปนเจาหนาที่ประจําตามสัญญา ครั้งที่ 5/2561
4. ตั้งแตวันที่ 29 ตุลาคม - 14 พฤศจิกายน 2561 ประกาศเรื่อง รับสมัครลูกจางชั่วคราว
ชาวตางประเทศ
5. ประกาศเรื่ อ ง รั บ สมั ค รสอบแข ง ขั น เพื่ อ บรรจุ แ ละแต ง ตั้ ง บุ ค คลเป น พนั ก งาน
มหาวิทยาลัย ตําแหนงสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 5/2561 ตั้งแตวันที่ 29 ตุลาคม - 21 พฤศจิกายน 2561
6. ประกาศเรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขาเปนพนักงานมหาวิทยาลัย
ตําแหนงประเภทวิชาการ ครั้งที่ 8/2561 ตั้งแตวันที่ 29 ตุลาคม - 20 พฤศจิกายน 2561
7. ประกาศเรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเปนพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 3/2561
ตั้งแต วันที่ 12 พฤศจิกายน - 23 พฤศจิกายน 2561
8. บุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ลาออกจากการปฏิบัติหนาที่
จํานวน 1 ราย
8.1 นางสาวณัฐณิชา ขาวบุบผา ตําแหนงครูโรงเรียนสาธิต สังกัดโรงเรียนประถมสาธิต
คณะครุศาสตร ลาออกจากการปฏิบัติหนาที่ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561
8.2 นางสาวสิ ริ นุ ช จี นหนู เจ าหน า ที่ ประจํ า ตามสั ญญา ตํ าแหน งคนงาน สั งกั ด
คณะครุศาสตร ลาออกจากการปฏิบัติหนาที่ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561
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แผนการดําเนินงานเดือนธันวาคม
1. วันที่ 3 ธันวาคม 2561 กําหนดการประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ
(ก.พ.ว.) ครั้งที่ 10/2561
2. วั นที่ 25 ธั น วาคม 2561กํ า หนดประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารงานบุ คคลประจํ า
มหาวิทยาลัยราชภัฏรพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 10/2561
งานพัสดุ
ประจําวันที่ 4 พฤศจิกายน 2561 – 4 ธันวาคม 2561
1. รายงานงบลงทุนประจําป พ.ศ. 2561 มีรายการที่ไมสามารถเบิกจายไดทันภายใน
วันที่ 30 กันยายน 2561 แตสามารถกันเงินเหลื่อมปไวใชในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้
1.1 รายการกอสรางอาคารเรียนศิลปกรรม
1.2 รายการจัดซื้อครุภัณฑกลองโทรทรรศน 24 นิ้ว พรอมอุปกรณประกอบกลอง
จํานวน 1 ชุด ประจําศูนยดาราศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยไดมีหนังสือขอใหผูขายรายงานผลการดําเนินการใหมหาวิทยาลัย
ทราบ จํานวน 2 ฉบับ
2. รายการงบลงทุ น ประจํ า ป ง บประมาณ พ.ศ. 2562 ขณะนี้ อ ยู ร ะหว า งเข า สู
กระบวนการจัดซื้อจัดจาง มีรายการจัดซื้อครุภัณฑ จํา นวน 2 รายการ ที่ลงนามสัญญาแลวไดแก
1. ครุภัณฑหองสังเกตการณสอน จํานวน 1 ชุด และครุภัณฑพลศึกษา จํานวน 1 ชุด สําหรับรายการ
จัดซื้อครุภัณฑหองศูนยขอมูลอยุธยาศึกษา อยูระหวางลงนามสัญญา
สํา หรั บ รายการอื่ น ๆ ที่ดํา เนิ น การเข าสูก ระบวนการประกวดราคาอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส
(e-bidding) ไดแก
- ครุภัณฑชุดปฏิบัติการเทคโนโลยีดนตรี ประกาศประกวดราคาแลว แตไมมีผูมา
ยื่นขอเสนอและราคา
- งานปรับปรุงถนนและลานจอดรถอาคาร 100 ป อยูระหวางรอพนระยะอุทธรณ
หากพนระยะอุทธรณแลวสามารถลงนามสัญญาได
- ครุภัณฑตูน้ําดื่ม จํานวน 20 ตู มีผูยื่นขอเสนอและราคาเพียงรายเดียว อยู
ระหวางการตอรองจากคณะกรรมการ
- เกาอี้เลคเชอร 1,500 ตัว ประกาศรางแลว มีผูวิจารณ อยูระหวางการทบทวน
คุณลักษณะ
- ครุภัณฑโทรทัศน แอลอีดี อยูระหวางประกาศประกวดราคา
- ครุภัณฑอุปกรณเครือขาย 2 รายการ ไดแก อุปกรณกระจายสัญญา 52 ตัว และ
อุปกรณแปลงสัญญาไฟเบอร อยูระหวางประกาศประกวดราคา
สําหรับหองปฏิบัติการเบเกอรี่ เห็นชอบแบบรูปรายการและราคากลางแลว อยูระหวาง
เขาสูกระบวนประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
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งานสวัสดิการและหารายได
ผลการดําเนินงาน ประจําเดือน พฤศจิกายน 2561
1. เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2561 ดําเนินการเดินสํารวจและตรวจรานคาที่จําหนายสินคาใน
พื้ นที่ ตลาดนั ด และจั ดเก็ บเงิ นรายได จากร านค า (ร านค าขาจร) ณ พื้ นที่ จํ าหน ายสิ นค า (ตลาดนั ด)
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา รายไดรานจร จํานวน 9,600 บาท (เกาพันหกรอยบาทถวน)
2. เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2561 ดําเนินการเดินสํารวจและตรวจรานคาที่จําหนายสินคาใน
พื้ นที่ ตลาดนั ด และจั ดเก็ บเงิ นรายได จากร านค า (ร านค าขาจร) ณ พื้ นที่ จํ าหน ายสิ นค า (ตลาดนั ด)
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา รายไดรานจร จํานวน 6,200 บาท (หกพันสองรอยบาท)
3. เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 ดําเนินการเดินสํารวจและตรวจรานคาที่จําหนายสินคาใน
พื้ นที่ ตลาดนั ด และจั ดเก็ บเงิ นรายได จากร านค า (ร านค าขาจร) ณ พื้ นที่ จํ าหน ายสิ นค า (ตลาดนั ด)
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา รายไดรานจร จํานวน 5,400 บาท (หาพันสี่รอยบาทถวน)
4. เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2561 ดําเนินการเดินสํารวจและตรวจรานคาที่จําหนายสินคาใน
พื้ นที่ ตลาดนั ด และจั ดเก็ บเงิ นรายได จากร านค า (ร านค าขาจร) ณ พื้ นที่ จํ าหน ายสิ นค า (ตลาดนั ด)
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา รายไดรานจร จํานวน 3,400 บาท (สามพันสี่รอยบาทถวน)
5. เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2561 ดําเนินการเดินสํารวจและตรวจรานคาที่จําหนายสินคาใน
พื้ นที่ ตลาดนั ด และจั ดเก็ บเงิ นรายได จากร านค า (ร านค าขาจร) ณ พื้ นที่ จํ าหน ายสิ นค า (ตลาดนั ด)
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา รายไดรานจร จํานวน 5,600 บาท (หาพันหกรอยบาทถวน)
6. เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2561 ดําเนินการเดินสํารวจและตรวจรานคาที่จําหนายสินคาใน
พื้ นที่ ตลาดนั ด และจั ดเก็ บเงิ นรายได จากร านค า (ร านค าขาจร) ณ พื้ นที่ จํ าหน ายสิ นค า (ตลาดนั ด)
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จํานวน 5,200 บาท (หาพันสองรอยบาทถวน)
7. เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2561 ดําเนินการเดินสํารวจและตรวจรานคาที่จําหนายสินคา
ในพื้นที่ตลาดนั ด และจั ดเก็ บเงินรายได จากร านคา (ร านคาขาจร) ณ พื้ นที่ จําหน ายสิ นคา (ตลาดนัด)
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา รายไดรานจร จํานวน 9,200 บาท (เกาพันสองรอยบาทถวน)
8. เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 ดําเนินการเดินสํารวจและตรวจรานคาที่จําหนาย
สิน คา ในพื้ นที่ต ลาดนัด และจัด เก็บ เงินรายไดจ ากรา นคา (ร านคา ขาจร) ณ พื้น ที่ จํา หนายสินคา
(ตลาดนัด) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จํานวน 5,800 บาท (หาพันแปดรอยบาทถวน)
รายไดตลาดนัดประจําเดือน พฤศจิกายน 2561 จํานวน 691,900.00 บาท
(ที่มาขอมูลวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 งานบัญชี กองกลาง)

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5.10 ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ
- ไมมี –
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ระเบียบวาระที่ 5.11 ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน
สาระสําคัญโดยยอ
1. ผลการดําเนินงาน ประจําเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม พ.ศ. 2561
2. แผนการดําเนินงาน ประจําเดือนธันวาคม พ.ศ. 2561
3. สรุปผลการดําเนินงานตามแผนการใชจ ายงบประมาณรายจ าย ประจําป งบประมาณ
พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จําแนกตามประเภทงบประมาณ ขอมูลสะสม ตั้งแต
วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 พฤศจิกายน 2561
4. สรุปผลการดําเนินงานตามแผนการใชจ ายงบประมาณรายจ าย ประจําป งบประมาณ
พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จําแนกตามประเภทรายจาย ขอมูลสะสม ตั้งแตวันที่ 1
ตุลาคม 2561 – 30 พฤศจิกายน 2561
5. สรุปผลการดําเนินงานตามแผนการใชจ ายงบประมาณรายจ าย ประจําป งบประมาณ
พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จําแนกรายหนวยงาน ข อมูลสะสม ตั้งแตวันที่ 1
ตุลาคม 2561 – 30 พฤศจิกายน 2561
6. สรุปผลการดําเนินงานตามแผนการใชจ ายงบประมาณรายจ าย ประจําป งบประมาณ
พ.ศ. 2562 (ภาพรวม) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จําแนกรายหนวยงาน ขอมูลสะสม ตั้งแต
วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 พฤศจิกายน 2561
7. สรุปขาวยุทธศาสตรดานการศึกษาที่เกี่ยวของ
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5.12 ผูอาํ นวยการกองกลาง
ขอมูลตามที่สํานักงานอธิการบดีเสนอ

ระเบียบวาระที่ 5.13 ผูอาํ นวยการกองพัฒนานักศึกษา
สาระสําคัญโดยยอ
ผลการดําเนินงานเดือนพฤศจิกายน 2561
1. วันที่ 11-16 พฤศจิกายน 2561 นําตัวแทนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเขารวมการแขงขัน
กี ฬามหาวิ ทยาลั ยแห งประเทศไทย ครั้ งที่ 46 (รอบคัดเลื อก) ณ มหาวิ ทยาลั ยเทคโนโลยี ราชมงคล
รัตนโกสินทร จังหวัดนครปฐม
2. วันที่ 16-27 พฤศจิกายน 2561 กิจกรรมแขงขันกีฬาสัมพันธภายใน “114 ป ศรีอยุธยา
เกมส”ณ สนามกีฬาของมหาวิทยาลัย
3. วั นที่ 28 พฤศจิ กายน 2561 พิ ธี เป ด-ป ดการแข งขั นกี ฬาสั มพั นธ ภ ายใน “114 ป
ศรีอยุธยาเกมส”ณ สนามกีฬาของมหาวิทยาลัย
4. วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 จัดอบรมนักศึกษาที่เขาสอบธรรมศึกษา ณ หอประชุ ม
มหาวิทยาลัย
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5. วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 จัดสอบธรรมศึกษา ประจําปการศึกษา 2561 ณ หอประชุม
มหาวิทยาลัย
6. วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 - 1 ธันวาคม 2561 ผูบริหาร บุคลากรงานกิจการนักศึกษา
เขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาเครือขายกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัย
ราชมงคลทั่วไปประเทศ ครั้งที่ 10 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
แผนการดําเนินงานเดือนธันวาคม 2561
1. วันที่ 3 - 4 ธันวาคม 2561 บุ ค ลากรเข า ร ว มแถลงข า วและจั บ สลากแบ ง สายกี ฬ า
มหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 46 (รอบมหกรรม) ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
2. วันที่ 8 ธันวาคม 2561 ตอนรั บคณะศึกษาดู งานจากมหาวิทยาลั ยราชภัฏสกลนคร
ณ กองพัฒนานักศึกษา
3. วันที่ 12 ธันวาคม 2561 ประชุมนักศึกษา กยศ. ชี้แจงการดําเนินการกูยืมในภาคเรียนที่
2/2561 ณ หองประชุม 317
4. วันที่ 17-21 ธันวาคม 2561 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทองถิ่น “1 year 1 Community”
โรงเรียนวัดคําหยาด จ.อางทอง
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5.14 ผูอาํ นวยการกองบริการการศึกษา
สาระสําคัญโดยยอ
ผลการดําเนินงาน เดือนพฤศจิกายน 2561
1. วัน ที่ 27 กันยายน 2561 ถึงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561โรงเรียนในเครือขายจัดสง
รายชื่อนักเรียนตามนโยบายการยกเวน การเก็บคาบํารุงการศึกษาแบบเหมาจายตลอดหลักสูตร ระดับ
ปริญญาตรี สําหรับนักศึกษาจากโรงเรียนเครือขาย การแนะแนวเขาศึกษาตอของมหาวิทยาลัย
ประจําป พ.ศ. 2561 จํานวน 88 ราย ณ กองบริการการศึกษา
2. วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ
ระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2562 (รอบ Portfolio ครั้งที่ 1) มีผูสมัครทั้งสิ้นจํานวน 769
ราย ณ โรงเรียนในเครือขาย กองบริการการศึกษา
3. วัน ที่ 7 พฤศจิก ายน 2561ประชุม คณะกรรมการสภาวิช าการ ครั้งที่ 11/2561
เวลา 09.00 น. ณ หองประชุมอยุธยา-อาเซียน
4. วัน ที่ 12 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 8 มกราคม 2562งานประชาสัมพันธรวมกับ
คณะและกองบริการการศึกษา จัดโครงการใหความรูดานวิชาการ และแนะแนวการศึกษาตอ ประจําป
การศึกษา 2562 ณ โรงเรียนในเครือขาย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อางทอง นครนายก สุพรรณบุรี
สระบุรี
5. วั น ที่ 14 พฤศจิ ก ายน 2561 อธิ ก ารบดี เ สนอต อ ที่ ป ระชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย
เพื่อพิจารณาอนุมัติรายชื่อผูสมควรไดรับการพิจารณาใหปริญญากิตติมศักดิ์ ประจําป พ.ศ. 25592560 เวลา 09.00 น. ณ หองประชุมอยุธยา-อาเซียน
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6. วั น ที่ 21 พฤศจิ ก ายน 2561 ประชุ ม คณะกรรมการวิ ช าการ ครั้ ง ที่ 6/2561
โดยพิจารณาเรื่องการเทียบโอน การยกเวนรายวิชา ณ หองประชุมอยุธยา-โปรตุเกส
7. วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณนักศึกษาภาคปกติ
ระดับ ปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2562 (รอบ Portfolio ครั้งที่ 1) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา www.aru.ac.th
8. วันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2561 สอบสัมภาษณนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี
ประจําปการศึกษา 2562 (รอบ Portfolio ครั้งที่ 1) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
9. วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2561 รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ
และนักศึกษาพิการ ระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2562 (รอบ Portfolio ครั้งที่ 2) มีผูสมัคร
ทั้งสิ้น จํานวน 120 ราย ณ โรงเรียนในเครือขาย นักเรียนที่สนใจ
10. วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561ประกาศตารางเรียนตารางสอนของนักศึกษาภาคปกติ
ภาคเรียนที่ 2/2561 ณ กองบริการการศึกษา www.aru.ac.th
11. วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561ประกาศผลการโอน-ยกเวนผลการเรียน ของนักศึกษา
ภาคปกติ และภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 1/2561 มีผูผานการคัดเลือก จํานวน 123 ราย ณ กองบริการ
การศึกษา
12. วัน ที่ 22-28 พฤศจิกายน 2561 กองบริการการศึกษาขอความอนุเคราะหใหคณะ
แจงและจัดสงรายชื่อประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร หรือผูแทนในหลักสูตร จํานวน 1 คน
เพื่ อ เข า ร ว มโครงการสภาวิ ช าการพบผู บ ริ ห ารและประธานคณะกรรมการบริ ห ารหลั ก สู ต ร
ณ กองบริการการศึกษา
13. วัน ที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกเปนนักศึกษาภาค
ปกติ ระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2562 (รอบ Portfolio ครั้งที่ 1) จํานวน 573 ราย
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา www.aru.ac.th
14. วันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2561 ผูอํานวยการกองบริการการศึกษาและเจาหนาที่ที่
รับผิดชอบงานจัดซื้อจัดจางเขารวมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่องผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ เดอะไทดรีสอรท จังหวัดชลบุรี
15. วันที่ 27-30 พฤศจิกายน 2561ทําบัตรนักศึกษาภาคปกติแ ละภาคพิเศษ จํานวน
1,600 ราย ณ กองบริการการศึกษา
แผนการดําเนินงานเดือนธันวาคม 2561
1. วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 8 มกราคม 2562 งานประชาสัมพันธรวมกับ
คณะและกองบริการการศึกษา จัดโครงการใหความรูดานวิชาการ และแนะแนวการศึกษาตอ ประจําป
การศึกษา 2562 ณ โรงเรียนในเครือขาย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อางทอง นครนายก สุพรรณบุรี
สระบุรี
2. วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 28 ธันวาคม 2561 รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ
และนักศึกษาพิการ ระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2562 (รอบ Portfolio ครั้งที่ 2) มีผูสมัคร
ทั้งสิ้น จํานวน 120 ราย ณ โรงเรียนในเครือขาย นักเรียนที่สนใจ
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3. วันที่ 1-3 ธันวาคม 2561 อาจารยที่ไดรับคําสั่งแตงตั้งจัดตารางเรียนตารางสอน
นักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร-อาทิตย) ภาคเรียนที่ 2/2561 ณ กองบริการการศึกษา
4. วันที่ 4 ธันวาคม 2561ประชุมปรึกษาหารือเรื่องระบบบริการนักศึกษา (ลงทะเบียน
ผานระบบออนไลน ภาคเรียนที่ 2/2561) เวลา 10.00 น. ณ หองประชุมอยุธยา-ฮอลันดา
5. วันที่ 1-9 ธันวาคม 2561 ทําบัตรนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ (เสาร-อาทิตย)
จํานวน1,600 ราย ณ กองบริการการศึกษา
6. วันที่ 15-16 ธันวาคม 2561 นักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร-อาทิตย) สอบปลายภาค
เรียนที่ 1/2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
7. วันที่ 16 ธันวาคม 2561 นักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร-อาทิตย) ปการศึกษา 2560และ
ปการศึกษา 2561 สอบวัดระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ ภาคเรียนที่ 1/2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
8. วันที่ 17-21 ธันวาคม 2561 นักศึกษาภาคปกติสอบปลายภาคเรียน ที่ 1/2561
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
9. วัน ที่ 19 ธัน วาคม 2561 ประชุม คณะกรรมการสภาวิช าการ ครั้ง ที่ 12/2561
ณ หองประชุมอยุธยา-อาเซียน
10. วัน ที่ 22 ธั นวาคม 2561 นัก ศึก ษาภาคพิเ ศษทุ ก ชั้น ปเ ป ดภาคเรี ยนที่ 2/2561
และพบอาจารยที่ปรึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
11. วันที่ 24 ธันวาคม 2561 นักศึกษาภาคปกติ ปการศึกษา 2560และปก ารศึกษา
2561 สอบวั ด ระดั บ มาตรฐานภาษาอั ง กฤษ ภาคเรี ย นที่ 1/2561 ณ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา
12. วันที่ 25 ธันวาคม 2561 นักศึกษาชั้นปที่ 1-4 (ทุกคณะ) พบอาจารยที่ปรึกษาภาค
ปกติ ภาคเรียนที่ 2/2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
13. วันที่ 26-25 ธันวาคม 2561 ประชุมคณะกรรมการอนุมัติการประเมินผลการศึกษา
ครั้ ง ที่ 4/2561 ของนั ก ศึ ก ษาภาคปกติ แ ละภาคพิ เ ศษ (เสาร -อาทิ ต ย ) ภาคเรี ย นที่ 1/2561
ณ หองประชุมอยุธยา-โปรตุเกส
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5.15 หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน
สาระสําคัญโดยยอ
ผลการดําเนินงาน เดือนพฤศจิกายน 2561
1. วันที่ 31 ตุลาคม 2561 รายงานผลการตรวจสอบงบทดลองเงินนอกงบประมาณ
ประจําเดือนสิงหาคม - กันยายน พ.ศ.2561 ดํ า เนิ น การตรวจสอบงบทดลองเงิ น นอกงบประมาณ
ประจําเดือนสิงหาคม – กันยายน พ.ศ.2561 ของระบบบัญชี 3 มิติ และไดเสนอแนะใหงานการเงิน
และบัญชีดําเนินการตรวจสอบและแกไขใหถูกตอง
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2. วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 รายงานสรุปการรับ – จาย เงินรายไดตลาดนัด และ
รายงานสรุปขอมูลเงินรายไดตลาดนัดที่ไดรับจัดสรร ประจําเดือนตุลาคม พ.ศ.2561 ตรวจสอบการรับ
– จาย เงินรายไดตลาดนัด
3. วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ตรวจสอบการบริหารจัดการดานการเงินของหนว ย
จัดหารายไดของมหาวิทยาลัย
ศูนยฝกปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ (สวนหลวง) เพื่อใหทราบวามี
การบริหารจัดการดานการเงินเปนไปอยางมีประสิทธิภาพเปนไปตามวัตถุประสงคเพื่อใหทราบผลการ
ดําเนินงานของหนวยจัดหารายได เพื่อใหทราบวาหนวยจัดหารายไดมีการปฏิบัติงาน การรับ-จายเงิน
หลักฐานเอกสารตางๆ ที่เกี่ยวของและมีการบันทึกบัญชีถูกตอง ครบถวนเปนไปตามระเบียบ
4. วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 รายงานผลการตรวจสอบการบริหารจัดการดานการเงิน
ของศู น ย ห นั ง สื อ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรี อ ยุ ธ ยา เพื่ อ ให ท ราบว า มี ก ารบริ ห ารจั ด การ
ดานการเงินเปนไปอยางมีประสิทธิภาพเปนไปตามวัตถุประสงค เพื่อใหทราบผลการดําเนินงานของ
หนวยจัดหารายได เพื่อใหทราบวาหนวยจัดหารายไดมีการปฏิบัติงาน การรับ-จายเงิน หลักฐาน
เอกสารตางๆ ที่เกี่ยวของและมีการบันทึกบัญชีถูกตอง ครบถวนเปนไปตามระเบียบ
5. รายงานการควบคุมภายใน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 สงเสริมการดําเนินงาน
บริหารจัดการ การใชทรัพยากร เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ดูแลปองกันทรัพยากรจากการทุจริต
ความเสียหาย การสูญเปลาหรือการบริหารจัดการที่ผิดพลาด มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ
กฎเกณฑที่เกี่ยวของ อยูในระหวางดําเนินงาน จัดสงรายงานฯ แลวจํานวน 12 หนวยรับตรวจ และยัง
ไมไดดําเนินการจัดสงอีก 3 หนวยงาน ดังนี้ (1) กองบริการการศึกษา (2) คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
แผนการดําเนินงานเดือนธันวาคม 2561
1. ตรวจสอบงบทดลองเงินนอกงบประมาณประจําเดือน งานการเงินและบัญชี
2. งานสอบทานและติดตามระบบการควบคุมภายใน วิเคราะห สอบทานและสรุปผล
ของระบบการควบคุมภายในของหนวยงานตางๆ ประจําป 2561 ทุกหนวยรับตรวจ หนวยตรวจสอบ
ภายใน
3. การปฏิบัติตามมาตรการแกไขปญหาหนี้คาสาธารณูปโภคคางชําระของสวนราชการ
(ถามี) งานการเงินและบัญชี
4. การรับ-จายเงินของสวนราชการผานระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Payment) งานการเงิน
และบัญชี ตรวจสอบครุภัณฑประจําหนวยงาน คณะครุศาสตร
5. การบริ ก ารให คํ า ปรึ ก ษา เพื่ อ เพิ่ ม คุ ณ ค า และปรั บ ปรุ ง กระบวนการทํ า งาน
การควบคุมภายใน ทุกหนวยงาน
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กิจกรรมและแผนการดําเนินงานตรวจสอบประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562
หนวยรับตรวจ

กิจกรรมที่จะตรวจ

ทุกหนวยงาน

งานสอบทานและติดตามระบบ
การควบคุมภายใน
- วิเคราะห สอบทานและ
สรุปผลของระบบการควบคุม
ภายในของหนวยงานตางๆ
ประจําป 2561
- การติดตาม วิเคราะหระบบ
การควบคุมภายใน รอบ 6 เดือน
ศูนยฝกปฏิบตั ิการวิชาชีพธุรกิจ ตรวจสอบการบริหารจัดการ
(สวนหลวง)
ดานการเงินของหนวยจัดหา
ศูนยหนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฏ รายไดของมหาวิทยาลัย
พระนครศรีอยุธยา

กองกลาง สํานักงานอธิการบดี
- กลุม งานการเงินและบัญชี

กองกลาง สํานักงานอธิการบดี
- กลุมงานการเงินและบัญชี
กองกลาง สํานักงานอธิการบดี
- กลุมงานการเงินและบัญชี

วัตถุประสงค

ระยะเวลา

เพื่อวิเคราะห ประเมินระบบ
การควบคุมภายใน พรอมทั้ง
ติดตามระบบการควบคุมภายใน

พ.ย.61 - ธ.ค.61
และติดตาม
เม.ย.62

1. เพื่อใหทราบวามีการบริหาร ต.ค.61 – ธ.ค.61
จัดการดานการเงินเปนไปอยาง
มีประสิทธิภาพเปนไปตาม
วัตถุประสงค
2. เพื่อใหทราบผลการ
ดําเนินงานของหนวยจัดหารายได
3. เพื่อใหทราบวาหนวยจัดหา
รายไดมีการปฏิบตั ิงาน การรับจายเงิน หลักฐานเอกสารตางๆ
ที่เกี่ยวของและมีการบันทึกบัญชี
ถูกตอง ครบถวนเปนไปตาม
ระเบียบ
การตรวจสอบดานการเงินและ เพื่อใหทราบวารายงานการเงิน ต.ค.61 – ก.ย.62
บัญชี (Financial)
ของมหาวิทยาลัยถูกตอง
(ทุกเดือน)
- ตรวจสอบการรายงาน
ครบถวน
การเงินของมหาวิทยาลัย
ประจําเดือน
- การปฏิบตั ิตามมาตรการแกไข 2 เพื่อใหทราบวามีการปฏิบตั ิ
ธ.ค.61
ปญหาหนี้คา สาธารณูปโภคคาง
ตามกฎหมายและระเบียบของ
ชําระของสวนราชการ (ถามี)
ทางราชการที่เกี่ยวของ
- การรับ-จายเงินของสวน
ราชการผานระบบ
อิเล็กทรอนิกส (e-Payment)
- การปฏิบัตติ ามมาตรการ
แกไขปญหาหนีค้ า สาธารณูปโภค
คางชําระของสวนราชการ (ถามี)

1 เพื่อใหทราบวาระบบการ
ควบคุมภายในตามกระบวนงาน
ตางๆ มีความเหมาะสม
2 เพื่อใหทราบวามีการปฏิบัติ
ตามกฎหมายและระเบียบของ
ทางราชการที่เกี่ยวของ
3 เพื่อใหทราบวาเอกสาร
หลักฐานการรับ-จาย มี
ความถูกตอง ครบถวน
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ธ.ค.61 – เม.ย.62
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หนวยรับตรวจ

กิจกรรมที่จะตรวจ

วัตถุประสงค

ระยะเวลา

กองกลาง สํานักงานอธิการบดี
- กลุมงานพัสดุ

ตรวจสอบดานการจัดซื้อจัด
จาง (Compliance)
- การปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจาง
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด
จางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ.2560 และระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยการ
จัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560
- ตรวจสอบครุภณ
ั ฑประจํา
หนวยงาน

1. เพื่อใหทราบวามีการปฏิบตั ิ
ตามกฎหมายและระเบียบของ
ทางราชการที่เกี่ยวของ
2. เพื่อใหทราบวาการนําขอมูล
เขาสูระบบมีความถูกตอง
ครบถวน และเปนปจจุบัน ตาม
เอกสารการจัดซื้อจัดจาง

ม.ค.62

ทุกหนวยงาน

1. เพื่อใหทราบวามีการปฏิบตั ิ
ตามกฎหมายและระเบียบของ
ทางราชการที่เกี่ยวของ
2. เพื่อใหทราบวาครุภณ
ั ฑมีอยู
จริง
กองกลาง สํานักงานอธิการบดี ตรวจสอบดานความผิดทาง
1. เพื่อใหทราบวาการบันทึก
- กลุมงานนิติการ
ละเมิดและแพง (Operating) ขอมูลมีความถูกตองครบถวน
- ระบบงานความรับผิดทาง และเปนปจจุบันตามเอกสาร
ละเมิด
หลักฐานซึ่งไดกําหนดไวใน
- ระบบงานความรับผิดทาง ระบบงานฯ
แพง
2. เพื่อใหทราบวามีการจัดใหมี
- ระบบงานผิดสัญญารับทุน/ ระบบการติดตามการดําเนินงาน
ลาศึกษา
เพื่อหาผูรับผิดทางละเมิดและ
- ระบบงานฐานขอมูลลูกหนี้ แพง ผูผิดสัญญารับทุน/ลาศึกษา
และลูกหนี้ที่เหมาะสมกอน
หมดอายุความการดําเนินคดี
เชน การแตงตั้งคณะกรรม
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี ตรวจสอบดานเทคโนโลยี
1. เพื่อใหมั่นใจวาหนวยงานมี
สารสนเทศ
สารสนเทศ IT
การปฏิบัติงานที่เหมาะสม
- สอบทานระบบรักษาความ เปนไปตามนโยบายการรักษา
มั่นคงปลอดภัยดานเทคโนโลยี ความมั่นคงปลอดภัยดาน
สารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
2. เพื่อทราบปญหาและ
อุปสรรค
กองนโยบายและแผน และ
ตรวจสอบดานการดําเนินงาน 1. เพื่อใหทราบวามีการปฏิบัติ
หนวยงานที่เกี่ยวของ
- ตรวจสอบการดําเนินงานของ ตามกฎหมายและระเบียบของ
งาน/โครงการตามแผนปฏิบตั ิ
ทางราชการที่เกี่ยวของ
ราชการของมหาวิทยาลัย
2. เพื่อทราบปญหาและอุปสรรค
หนวยงานที่ถูกเขาดําเนินการ
งานติดตามผลการตรวจสอบ เพื่อใหทราบวาหนวยรับตรวจมี
ตรวจสอบ
การปฏิบัตติ ามขอเสนอแนะของ
- การติดตามผล
หนวยตรวจสอบภายในและ
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ก.พ.62 – มี.ค.62

พ.ค.62

ส.ค.62

ก.ค.62

ต.ค.61 – ก.ย.62
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หนวยรับตรวจ

กิจกรรมที่จะตรวจ

ตรวจสอบอื่นๆ ตามที่ไดรับ
มอบหมาย

งานบริหารงานตรวจสอบภายใน
(ทุกหนวยงาน)
- งานบริการใหคําปรึกษา

ระยะเวลา

ตามที่อธิการบดีสั่งการ

ขอเสนอแนะ
ทุกหนวยงาน (หนวยงานที่
เกี่ยวของ)

วัตถุประสงค

-

-

ต.ค.61 – ก.ย.62

เพื่อเพิ่มคุณคาและปรับปรุง
กระบวนการบริหารความเสี่ยง
และการควบคุมภายใน
ตลอดจนการปฏิบตั ิงานของ
หนวยงาน โดยไมเขาไปรวม
รับผิดชอบในฐานะผูบริหาร

ต.ค.61 – ก.ย.62

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5.16 ประธานคณะกรรมการดําเนินงานศูนยฝกปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ
(อาคารสวนหลวง)
สาระสําคัญโดยยอ
สรุปการดําเนินงานในชวง 1 - 30 พฤศจิกายน 2561
ศูน ยฝ ก ปฏิบัติวิ ชาชี พทางธุ รกิ จ (อาคารสวนหลวง) ขอสรุ ป ผลการดํา เนิน งานใน เดื อ น
พฤศจิกายน 2561 เพื่อแจงตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 12/2561
มีรายละเอียดดังตอไปนี้
1. รายไดจากการใหบริการ เดือน พฤศจิกายน 2561 ศูนยฝกปฏิบัติการวิชาชีพทาง
ธุรกิจ (อาคารสวนหลวง)
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7

ประเภทของบริการ
หองพักเดี่ยว (เตียงคู)
หองพักเตียงรวม
หองประชุมศรีอยุธยา
หองประชุมศรีรามเทพ
หองจัดเลี้ยง
รายไดอื่น (อาหารเชา,คาเชาตูน้ํา)
รายไดอื่น (ดอกเบี้ยธนาคาร)
รวมรายรับเงินทั้งสิ้น

จํานวนการใช
บริการ (ครั้ง)
188
23
2
2
2

จํานวนเงิน (บาท)
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109,850.00
25,500.00
2,250.00
4,000.00
3,000.00
100.00
11323.23
156,023.23
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2. รายจายของเดือน พฤศจิกายน 2561 ศูนยฝกปฏิบตั ิการวิชาชีพทางธุรกิจ (อาคาร
สวนหลวง)
ลําดับที่
1
2
3
4
5

หมวดเงินรายจาย
คาจางชั่วคราว
คาตอบแทน
คาใชสอย
คาวัสดุ
คาสาธารณูปโภคมหาวิทยาลัย
รวมรายจายทั้งสิ้น
กําไรสุทธิ

หนวย (บาท)
96,762.00
16,684.00
5,838.64
22,362.8
2,213.94
143,861.38
12,161.85

3. งานที่อยูระหวางดําเนินการ
3.1. งานจําหนายครุภัณฑประจําศูนยฝกปฏิบัติการวิชาชีพทางธุรกิจ (อาคารสวน
หลวง) ชํารุด เสื่อมสภาพ และไมจําเปนตองใชในราชการ จํานวน 71 รายการ
งานจําหนา ยครุภัณฑป ระจําศูนยฝก ปฏิบัติการวิชาชีพทางธุรกิจ (อาคารสวนหลวง)
จํานวน 71 รายการ อยูระหวางการประกาศขายทอดตลาด โดยวิธีประมูลดวยการยื่นซองเสนอราคา
3.2. งานจัดซื้อครุภัณฑเตียงเหล็กสําหรับหองพักเตียงรวม 7 หอง จํานวน 30 หลัง
สําหรับใหบริการลูกคาที่ขอเขาใชบริการหองพักเตียงรวม ชั้น 2 พรอมเตียงบล็อก จํานวน 2 หลัง
งานจัดซื้อเตียงเหล็กสําหรับหองพักเตียงรวม 7 หอง จํานวน 30 หลัง สําหรับใหบริการ
ลูกคาที่ขอเขาใชบริการหองพักเตียงรวม ชั้น 2 พรอมเตียงบล็อก จํานวน 2 หลัง ไดดําเนินการขอ
อนุญาตจัดซื้อ/จัดจาง รานคาจัดสงสินคาแลว อยูระหวางดําเนินการเบิกจายเงินคาสินคา
3.3. ประกาศศูนยฝกปฏิบตั ิการวิชาชีพธุรกิจ (อาคารสวนหลวง) เรื่อง การปรับอัตรา
คาหองพักแบบเตียงคูและหองพักแบบเตียงรวม โดยเพิ่มบริการอาหารเชาเพื่อเปนทางเลือก
สําหรับลูกคาของศูนยฝกปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ (อาคารสวนหลวง)
คณะกรรมการดําเนินงานศูนยฝกปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ (อาคารสวนหลวง) มีมติที่
ประชุมครั้งที่ 3/2561 วาระเพื่อพิจารณา เห็นดวยในการปรับแกไขประกาศศูนยฝกปฏิบัติการวิชาชีพ
ธุรกิจ (อาคารสวนหลวง) เดิม และดําเนินการออกประกาศศูนยฝกปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ (อาคาร
สวนหลวง) ฉบับใหม เพื่อปรับอัตราคาหองพักแบบเตียงคูและหองพักแบบเตียงรวม โดยเพิ่มบริการ
อาหารเชาเพื่อเปนทางเลือกสําหรับลูกคาของศูนยฝกปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ (อาคารสวนหลวง) ตั้งแต
วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 พรอมทั้งทําบันทึกขอความเพื่อขออนุญาตมหาวิทยาลัยออกประกาศ
เรียบรอยแลว
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มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ และประธาน กลาววา จะทําอยางไรใหการบริการดีขึ้นกวาเดิมเพื่อใหแขก
ประทับใจ จะทําอยางไรใหรายไดเพิ่มขึ้น

ระเบียบวาระที่ 5.17 ประธานศูนยภาษาและการศึกษานานาชาติ
สาระสําคัญโดยยอ
การดําเนินกิจกรรมตางๆของศูนยภาษาและการศึกษานานาชาติ
1. วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พรอม
ดวยคณะผูบริหาร คณาจารย และศูนยภาษาและการศึกษานานาชาติ รวมตอนรับผูบริหาร คณาจารย
และนักศึกษาจาก Gongqing College of Nanchang University สาธารณรัฐประชาชนจีน พรอม
ทั้งนําคณะผูบริหารเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
2. วัน ที่ 26 พฤศจิ กายน 2561 สัมภาษณผูส มัคร ตํา แหนง ลูก จ างชั่วคราวชาว
ตางประเทศ
3. วัน ที่ 26-28 พฤศจิกายน 2561 คายภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ สําหรับ นักศึกษา
ณ ภูเขางาม รีสอรท อ.เมือง จ.นครนายก นักศึกษาเขารวมกิจกรรม 120 คน
4. วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ประกาศผลการคัดเลือกลูกจางชั่วคราวชาวตางประเทศ
มีผูผานการคัดเลือก 1 ทาน คือ Mr.Kenneth Selby Drew
5. วันที่ 29 -30 พฤศจิกายน 2561 อาจารยพิเนต ตันศิริ ผูอํานวยการศูนยภาษาและ
การศึกษานานาชาติ และอาจารยสุวรรณา สิทธนาวิวัฒน เขารวมการประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติ
“Internationalization of Higher Education Platform: Internationalization Policies and
Practices for Future Development (2018)” ณ โรงแรม Sofitel Bangkok Sukhumvit
6. วั น ที่ 1-2 ธั น วาคม 2561
ค า ยภาษาอั ง กฤษเชิ ง วิ ช าการสํ า หรั บ นั ก ศึ ก ษา
คณะวิทยาศาสตร ชั้นปที่ 2 ณ แฟนตาซี รีสอรท จังหวัดชัยนาท นักศึกษาเขารวมกิจกรรม 197 คน
7. วันที่ 8 ธันวาคม 2561 คายภาษาอังกฤษเชิงวิชาการสําหรับนักศึกษาชั้นปที่ 1 (Day
Camp) ครุศาสตร ณ หองประชุมพลูหลวง และอาคารครุสรรพสิทธิ์ คณะครุศาสตร นักศึกษาเขา
รวมกิจกรรม 300 คน
8. วัน ที่ 8 ธันวาคม 2561 อบรมเตรียมความพรอมการทดสอบวัดระดับมาตรฐาน
ภาษาอังกฤษ (เทคโนโลยีบัณฑิต)
9. วันที่ 16 ธันวาคม 2561 ทดสอบวัดระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษนักศึกษา รุน 60,
61 ภาคพิเศษ (เสาร-อาทิตย)
10. วันที่ 24 ธันวาคม 2561 ทดสอบวัดระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษนักศึกษา รุน 60,
61 ภาคปกติ
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 5.18 ประธานศูนยบมเพาะวิสาหกิจ (UBI)
สาระสําคัญโดยยอ
1. วันที่ 6 ธันวาคม 2561 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ไดจัดสง
ตัวแทนคณะกรรมการมาเพื่อตรวจติดตามผลการดําเนินงานในรอบที่ 1 (180 วัน) ซึ่งมี KPI 5 ดาน
คือ โครงสรางองคการ การบริหาร พื้นที่ และ ซึ่งในภาพรวมใหความเห็นวาเปนไปตามเกณฑที่
กํ า หนด และได ใ ห เ สนอแนะอี ก ทั้ ง ชมเชยผู บ ริ ห ารว า มี ก ารผลั ก ดั น และส ง เสริ ม อย า งเต็ ม ที่
มีขอเสนอแนะ คือ ตองการใหผูอํานวยการเปน Full time และการนํางานวิจัยมาบูรณาการกับ UBI
มากยิ่ ง ขึ้ น ซึ่ ง ได รั บ ข อ มู ล และจะนํ า มาพิ จ ารณาเพื่ อ ดํ า เนิ น การต อ ไป และได มี ก ารวางแผน
เพื่อเตรียมการประเมิน ในรอบ 360 วัน ซึ่งเปนรอบที่ 2 ตอไป นอกจากนี้ยังไดคัดเลือก startup
จํ า นวน 2 ราย ทํ า สิ น ค า เกี่ ย วกั บ แมลง และสิ น ค า ครีม กั น แดด ซึ่ ง 2 ท า นนี้ เ ป น นั ก ศึ ก ษาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไดศกึ ษาความเปนไปไดและตองการจะผลักดันตอไป
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5.19 รองอธิการบดี
ระเบียบวาระที่ 5.19.1 รองอธิการบดีฝายบริหาร
สาระสําคัญโดยยอ
ความคืบหนาในการดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร
ยุทธศาสตร ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ประเด็น การพัฒนาสูมหาวิทยาลัยสู Green University
ปจจุบันมหาวิทยาลัยชั้นนําทั่วโลกพัฒนาสูการเปนมหาวิทยาลัยสีเขียวโดยใชเกณฑมาตรฐาน
UI Green Metric World University Ranking ถือเปนเกณฑมาตรฐานหนึ่งที่ไดรับการยอมรับทั่วโลก
เป น เกณฑ ชี้ วั ด ที่ แ สดงให เ ห็ น ถึ ง ความมุ ง มั่ น ของมหาวิ ท ยาลั ย ในการบริ ห ารจั ด การที่ เ ป น มิ ต ร
ตอสิ่งแวดลอมและการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งเกณฑดังกลาวนี้สอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัยที่ตั้ง
ไวในดานสิ่งแวดลอม โดยมีเกณฑการประเมิน 6 ดานในสัดสวนที่แตกตางกัน ดังนี้
1) ที่ตั้งและโครงสรางพื้นฐาน รอยละ 15
2) การจัดการพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รอยละ 21
3) การจัดการของเสีย รอยละ 18
4) การจัดการน้ํา รอยละ 10
5) การขนสงที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม รอยละ 18
6) ความสามารถในการใหการศึกษาดานสิ่งแวดลอมและการพัฒนาที่ยั่งยืน รอยละ 18
เพื่อใหมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พัฒนาสูความเปนสากลและไดรับการยอมรับ
แสดงบทบาทที่สําคัญของมหาวิทยาลัยที่จะชวยสรางความตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาอยาง
ยั่งยืน จึงมุงพัฒนาสู “มหาวิทยาลัยสีเขียว” โดยแบงแผนการพัฒนาไวเปน 4 ระยะประกอบดวย
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ระยะที่ 1 เนนใหเกิดการตื่นตัว การสรางความตระหนักและการรับรูของนักศึกษา บุคลากร
และชุมชนทองถิ่น ในการพัฒ นามหาวิทยาลัยเปนมหาวิทยาลัยสีเขีย วผา นการสื่อสารและการให
ความรูในรูปแบบตาง ๆ
ระยะที่ 2 การพัฒนาองคประกอบพื้นฐานระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพของหนวยงาน
และการพัฒนาศูนยการเรียนรูดานสิ่งแวดลอม รานคา green shop พรอมทั้งมุงพัฒนางานวิจัยและ
นวัตกรรมดานสิ่งแวดลอม และเตรียมความพรอมสูการเขารวมจัดอันดับใน UI Green Metric World
University Ranking
ระยะที่ 3 การพัฒนาปรับปรุงระบบอาคาร และการพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดลอมใน
ระดับมหาวิทยาลัยสูตวามเปนเลิศตามมาตรฐาน UI Green Metric World University Ranking
และการเปนมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาทองถิ่นดานสิ่งแวดลอม และเขารวมจัดอันดับใน UI Green
Metric World University Ranking
ระยะที่ 4 การพัฒนาสูการเปนมหาวิทยาลัยสีเขียว และยกระดับมหาวิทยาลัยใหมีอันดับใน
UI Green Metric World University Ranking ในลําดับที่ดีขึ้น
การพัฒนาในระยะที่ 1 เพื่อกระตุนการรับรู การเรียนรู และการปรับตัวของนักศึกษาและ
บุคลากร ผานกิจกรรมที่ตองพบอยูประจํา เชน การมีสวนรวมในการจําแนกขยะในโรงอาหาร มีสวน
รวมในกิจกรรมภาคปฏิบัติในมุมหองสมุดสีเขียว การรับรูผานประติมากรรมหรือสิ่งประดิษฐซึ่งสามารถ
ใชประโยชนได การเรียนรูและมีสวนรวมในการแยกประเภทขยะในคณะของนักศึกษา การจัดการขยะ
พิษที่มีมาตรฐานของอาจารย รวมถึงการเพิ่มพื้นที่สีเขียวซึ่งเปนองคประกอบพื้นฐานที่สําคัญ รวมทั้ง
การแสดงใหเห็นปริมาณการใชพลังงาน และมีการรายงานคาคารบอรนฟุตพริ้นทที่เกิดขึ้นในแตอาคาร
ซึ่งจะเปนขอมูลเปรียบเทียบระหวางหนวยงานอันจะทําใหสามารถกําหนดทิศทางการพัฒนาไดอยาง
ชัดเจน เปนระบบในลําดับตอไป
ผลการดําเนินการ และแผนการดําเนินงานในปงบประมาณ พ.ศ.2562
1. สร า งการรั บ รู แ ละความตระหนั ก ให กั บ บุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น เพื่ อ การพั ฒ นา
มหาวิทยาลัย ตามมาตรฐานมหาวิทยาลัยสีเขียว โดยการจัดกิจกรรมศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยที่ประสบ
ความสํ า เร็ จ และมี ค วามก า วหน า ในการดํ า เนิ น การพั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย สี เ ขี ย ว เมื่ อ วัน ที่ 24-25
พฤษภาคม 2561
2. ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงพลังงานในการเปลี่ยนหลอดไฟฟาเปนหลอด
LED และเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศเปนแบบ Invertor ประสิทธิภ าพสูง จากการคํานวนสามารถ
ประหยัดคากระแสไฟฟาไดปละ สองลานบาทเศษ
3. การบําบัดน้ําในสระพักน้ําภายในมหาวิทยาลัย
4. การทําความรวมมือกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในการทํากิจกรรม
ดานสิ่งแวดลอม
5. แตงตั้งคณะกรรมการพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียว Green University เพื่อการขับเคลื่อน
การพัฒนาใหเปนรูปธรรมและเกิดความยั่งยืน โดยมีบุคลากรหลักจากคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
และสํานักงานอธิการบดี
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6. จั ด ทํ า ข อ เสนอโครงการเพื่ อ การพั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย สี เ ขี ย วเพื่ อ การดํ า เนิ น การ
ในปงบประมาณ พ.ศ.2562
7. เตรียมจัดทํา ขอเสนอโครงการเพื่อ ขอรับ การสนับสนุนดานงบประมาณจากกระทรวง
พลั ง งาน ในระยะที่ ส อง เช น การผลิ ต กระแสไฟฟ า จากพลั ง งานแสงอาทิ ต ย การเปลี่ ย น
เครื่องปรับอากาศ Invertor ประสิทธิภาพสูง
8. เตรียมการจัดระเบียบการจอดยานพาหนะเพื่อลดการใชพาหนะที่ใชเครื่องยนตเดินทาง
ภายในมหาวิทยาลัย และจัดพาหนะที่ใชพลังงานไฟฟาเดินรถรอบมหาวิทยาลัยใหบริการแทน
รายงานกิจกรรมและความคืบหนาตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาวิทยาลัยสู Green
University โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยสูการเปนมหาวิทยาลัยสีเขียว
Green University
สัญลักษณโครงการ

กระรอก ในทายกมือแสดงสัญลักษณมินิฮารท
กระรอกเปนสัตวที่อยูในมหาวิทยาลัย มักอาศัยในบริเวณที่มรตนไมขนาด
ใหญ จึงใชกระรอกทดแทนความสมบูรณของสิ่งแวดลอมภายใน
มหาวิทยาลัยสีเขียว
(ปจจุบันอยูระหวางการออกแบบ)

คําขวัญโครงการ

ARU together green
แสดงใหเห็นความพรอมเพรียงของนักศึกษาและบุคลากรในการมุงสู
มหาวิทยาลัยสีเขียว

คําสั่งดําเนินงาน

คําสั่งดําเนินงานของทุกโครงการในคําสั่งที่ ๗๔๘/๒๕๖๑

ชวงการดําเนินงาน
1 ต.ค. 2561- 30 พ.ย. 2561
ผลการดําเนินงาน
1. ประยุกตศิลปเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน
 ทําการออกแบบงานศิลปะ การกําหนดจุดวาง
 รวบรวมวัสดุ อุปกรณ ที่รอการจําหนวยจากสํานักวิทยบริการเพื่อใชในการผลิตชิ้นงาน
 ออกแบบ และทดสอบวัสดุเพื่อผลิตชิ้นงาน โดยใชสวนตาง ๆ ของขวดพลาสติก
 นักศึกษาสาขาประยุกตศลิ ปรวมพัฒนาแนวคิดสําหรับชิ้นงานเพิ่มเติม
2. การกําจัดใบไมดวยใสเดือน ตนแบบกิจการเพื่อสังคม
 ศึกษาการทดแทนวัสดุเลี้ยงใสเดือนดวยเศษหญาสนาม ซึ่งปกติการเลี้ยงใสเดือนในระยะเพิ่ม
จํานวนจําเปนตองมีการใหอาหารตั้งตนเปนมูลสัตวและขุยมะพราว
 อบรมนักศึกษา ถึงวิธีการเลี้ยง และดูแลใสเดือนเพื่อผลิตมูลใสเดือน
 เริ่มผลิตมูลใสเดือนจากเศษผัก
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3. การบริหารจัดการขยะในโรงอาหารอยางมีประสิทธิภาพ
 อยูระหวางการรวบรวมขอมูล ขอคิดเห็นของคณะกรรมการถึงการคัดแยก และการหา
รูปแบบถังขยะ การบริหารจัดการดานอื่น ๆ
 ออกแบบสัญลักษณ
 จัดหาใบเสนอราคา แกวพลาสติกชนิดที่สามารถลางดวยเครื่องลางอัตโนมัติ
4. บริหารจัดการขยะใจ ควจ.
 ศึกษารูปแบบการแยก และรูปแบบถังขยะที่เหมาะสม
 ดําเนินการจัดเตรียมเอกสาร เพื่อการซื้อจาง
5. การบริหารจัดการขยะพิษใน ควท.
 อยูระหวางการศึกษารูปแบบการแยก และรูปแบบถังขยะที่เหมาะสม
 อยูระหวางการติดตอหนวยงานรับกําจัดขยะพิษจากหนวยงานรัฐและเอกชน
 ดําเนินการจัดเตรียมเอกสาร เพื่อการซื้อจาง
6. หองสมุดกิจกรรมสีเขียว (Hand-on green library)
 ทําความรวมมือกับรายวิชา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน เพื่อใหนักศึกษาได
เขารวมเขาฝกการ recycle ขยะเปนของใชชนิดตาง ๆ จากหลอดดูดที่ใชแลว
 นักศึกษาเขารวมโครงการ หองสมุดกิจกรรมสีเขียว โดยผลิตชิ้นงานจากของเหลือใช เชน
หลอดดูด กระดาษ เอผลิตเปน ดอกไม ตะกรา และการทําเปเปอมาเช
7. จักรยานปนรู ปนสุขภาพ (ARU Bike Sharing)
 สืบคนราคาและออกแบบจุดจอดรถจักรยานประเภทซื้อขาดประจําคณะ
 คณะกรรมการโครงการมีมติให ติดตอฝายขายเพื่อนําขอมูลมาการเปรียบเทียบความคุมคา
ระหวาง 1) จักรยานประเภทซื้อขาด และ 2) จักรยานชนิดเชาเหมาจายชั่วโมงการใชงาน
ของบริษัท Mobike
 Mobike คือโครงการจักรยานสาธารณะไรสถานีจอดรายแรกของโลก จักรยานของ
Mobike จดสิทธิบัตรดานการออกแบบและมีระบบล็อคอัจฉริยะ และใชงานรวมกับแอปบน
สมารทโฟนเพื่อใหเขาถึงและใชงานจักรยานไดสะดวกยิ่งขึ้นเมื่อตองการ ขณะนี้มีการใชงาน
200 เมืองใน 19 ประเทศ
 มหาวิทยาลัยแมโจจัดจักรยาน Mobike สําหรับนักศึกษาและทํา MOU นาน 3 ป โดย
มหาวิทยาลัยจัดซื้อบัตรรายเดือนสําหรับนักศึกษา
 โครงการ TU-Smart City มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร นําจักรยาน Mobike มาใชในโครงการ
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ภาพที่ 7.1 ผลการคนหาจักรยานดวยแอพพลิเคชั่น
(ซาย) และ การปลดลอกจักรยานดวยการสแกน QR code
(ขวา)

ภาพที่ 7.2 จักรยาน Mobike ที่นํามาใชในโครงการ TU-Smart City
8. การพัฒนารายวิชาศึกษาทั่วไปเลือก วิชาพลเมืองสีเขียว
 ติดตอกรรมการผูวิพากษรายวิชา
9. กระบวนการเตรียมความพรอมนักศึกษาใหมหัวใจสีเขียว (กองพัฒนานักศึกษา)
 อยูระหวางการพัฒนาโครงการ
10. การประเมินคารบอนฟุตพริ้นทขององคกร เพื่อการจัดการอยางมีประสิทธิภาพ
 ทําความรวมมือกับ บริษัท คิด คิด จํากัด นําแอพพลิเคชั่น Ecolife มาใชในรานอาหาร
รานคา และรานสะดวกซื้อในมหาวิทยาลัย เพื่อตรวจสอบการลดขยะประเภทใชครั้งเดียวทิ้ง
และการประเมินคาคารบอนฟุตพริ้นทแยกตามชนิดของขยะ
 จัดทําสื่อรณรงคใหมีการใชแอพพลิเคชั่น Ecolife
 ออกแบบกิจกรรมสําหรับการรณรงคใหมีการใช แอพพลิเคชั่น Ecolife
11. เพิ่มและทดแทนตนไมในเขตมหาวิทยาลัย
 รวบรวมขอเสนอของกรรมการ เพื่อใชวางแผนการปลูกตนไมโดยรวมในมหาวิทยาลัย
12. ระบบการจัดการขยะสวนกลางของมหาวิทยาลัย
 อยูระหวางการรวบรวมขอมูล ขอคิดเห็นของคณะกรรมการถึงการคัดแยก และการหา
รูปแบบถังขยะ
 กรรมการมีความเห็นใหมีการออกแผนปายระบุประเภทของถังขยะเพื่อลงความเห็นนําไปใช
รวมกัน
13. การสรางและพัฒนาแผนการจัดการมหาวิทยาลัยดวยประสบการณมหาวิทยาลัยสีเขียวพี่เลี้ยง
 กรรมการผูรับผิดชอบโครงการคัดเลือก แหลงทัศนะศึกษาและดูงานของคณะกรรมการ
14. การจัดการความรูและการแลกเปลี่ยนความรูเกิดขึ้นระหวาง 4 คณะ และหนวยงานอื่น ๆ
 จัดทําแผนปฏิทินการประชุมเพื่อจัดทํา KM ของ 4 หนวยงาน
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โครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero waste community: OWC)
เพื่อสงเสริมการสรางรายไดและการทองเที่ยวของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
พื้นที่เปาหมาย

ตําบลคูสลอด อําเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จุดเดนของพื้นที่

พื้นที่หมู 3 มีการพัฒนาดานสิ่งแวดลอม เพื่อเตรียมพัฒนาใหเปนแหลง
ทองเที่ยว มีผูนําที่เขมแข็งและเปนแบบอยางของชุมชน คณะทํางาน
สามารถใชหมู 3 เปนตนแบบสําหรับหมูอื่น ๆ ในการพัฒนาและสงเสริมให
เกิดอาชีพ และเกิดการทองเที่ยว โดยอาศัยการจัดการดานสิ่งแวดลอมเปน
ตัวขับเคลื่อน

คําสั่งดําเนินงาน

อยูระหวางการจัดทํา

ผลการดําเนินการ

1 ต.ค. 2561- 15 พ.ย. 2561

กิจกรรมที่ดําเนินการแลว
1. ติดตอปลัดอาวุโส อําเภอลาดบัวหลวง เพื่อขอขอแนะนําในการปฏิบัติงานในพื้นที่
2. กรรมการโครงการลงพื้นที่เพื่อสํารวจและพบผูนําชุมชน ชาวบาน และครู สรุปไดดงั นี้
 หมู 3 มีความเขมแข็ง สามารถรวมกลุมและรวมกันทํางานไดดีกวาหมู อื่น ๆ ภายในตําบล
 หมู 3 มีแนวคิดการจัดการดานสิ่งแวดลอมที่ดี มีการรวมกลุมเพื่อประกอบอาชีพ เชน ทําขนม
ไทย ผลิตเห็ด ทําน้ําหมักชีวภาพเพื่อการผลิตพืช มีการจัดการของเสียจากการผลิตใหเกิด
ประโยชน โดยอาศัยผูนําเปนผูใหแนวคิด และมีการศึกษาขอมูลดวยตนเอง ไมเคยมีหนวยงาน
ดานการศึกษาเขามาอบรม ใหความรู
 เนื่องดวยชุมชนมีการรวมกลุมเพื่อประกอบอาชีพ จึงมีของเหลือใชที่สามารถนําไปเพิ่มมูลคา
ได
 มีศักยภาพในการพัฒนาเปนแหลงทองเที่ยวเชิงเกษตร ควบคูกับการเปนชุมชนปลอดขยะ
 โรงเรียนคูสลอดซึ่งอยูในหมู 3 มีความสัมพันธที่ดีกับชุมชน และมีแนวคิดการพัฒนาในทิศทาง
เดียวกัน ในขณะที่ขาดแคลนครูผูสอนภาษาอังกฤษ จึงทําใหสื่อการสอนภาษาอังกฤษมี
นอยลงตามไปดวย นอกจากนี้ยังขาดแคลนสื่อการเรียนการสอนดานวิทยาศาสตรสําหรับ
โรงเรียนขนาดเล็ก
 ชุมชนคูสลอด เหมาะสมที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาจะเขาพัฒนาในมิติตาง ๆ
เนื่องดวยมีหมู 3 ที่จะสามารถพัฒนาใหกาวไปสูหมูบานตัวอยางที่ดีเยี่ยม และใชเปนตัวอยาง
แหลงเรียนรูที่ประสบผลสําเร็จ รวมทั้งใชเปนตนแบบของการจัดการดานสิ่งแวดลอมในชุมชน
ที่กอใหเกิดรายไดและกอใหเกิดการทองเที่ยวในชุมชน
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กิจกรรมที่จะดําเนินงานตอไปในเดือน ธันวาคม 2561
1. ประชุมคณะกรรมการของทุกโครงการรวมกัน เพื่อพัฒนาโครงการที่จัดทําขึ้นรวมกันกอน
ลงมือปฏิบัติจริง และวางแผนการเขาชุมชนใหเปนระบบเกิดประสิทธิภาพ ใชเวลาอยางคุมคา
กอใหเกิดความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยและชุมชนสูงที่สุด
2. ติดตอนายอําเภอเพื่อรายงานโครงการและกิจกรรมที่จะเกิดขึ้น
แผนการดําเนินการเดือนพฤศจิกายน 2561
1. ขณะนี้มีเจาหนาที่ใหม จํานวน 2 คน จางโดยวุฒิปวส. ประจําอยูงานจัดหารายได
และงานธุรการ และตําแหนงเลขานุการเพื่อทดแทนตําแหนงที่จะยายไปจะมีการสัมภาษณในวันที่ 18
ธันวาคม 2561 โดยมีผูผานการสอบ จํานวน 3 คน
2. วันที่ 4 มกราคม 2562 จะมีการจัดประชุมเปดภาคเรียน ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
3. ปญหาการซื้อจางในปจจุบัน เชน โทรทัศน จํานวน 100 เครื่อง กวาจะผานระบบ
ทําใหกระบวนการยาวนานขึ้น
4. งานปรับปรุงถนนไดหยุดชะงัก เนื่องจากสภาพคลองของผูรับจาง โดยไดเรงรัดให
ดําเนินการ ซึ่งสัญญาจะหมดในเดือนกุมภาพันธ 2562
5. มีรถยนตเขามาจอดในมหาวิทยาลัยจํานวนมาก เนื่องจากมีงานมรดกโลก ทําให
การจราจรภายในมหาวิทยาลัยเกิดความวุนวายได
6. มีผูประกอบการ 7- eleven มาเสนอเพื่อทําการเปดรานในมหาวิทยาลัย ณ อาคาร
14 แตเนื่องจากมีเงื่อนไขคือตองทุบกําแพงรั้ว จึงไมสามารถดําเนินการได และไดใหคณะกรรมการ
สงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยดําเนินการเปนหอศิลป และไดมีผูเสนอเปนผูประกอบการรานกาแฟอะเม
ซอน โดยใหความสนใจพื้นที่ที่รานดอกไมใบตอง อาคาร 3 และอาคารสวนหลวง
7. งานอาคารสถานที่
7.1 ความคืบหนาการปรับปรุงถนนสายหลัก เนื่องจากพบปญหาการบดอัดหินคลุก
และการลงทรายปรับ ระดับ ถนนในโซน A ยังไมเ ปนไปตามรูป แบบรายการจึงให มีก ารรื้อแล ว
ดํา เนิน การใหมจึงยังไมสามารถเทคอนกรีตผิว ถนนไดตามแผน แตขณะนี้ผูรับ จางไดทํา การแก ไข
เรียบรอยแลว อยูระหวางเตรียมการเทคอนกรีตผิวถนน โซน A (จากแยกกองพัฒนานักศึกษาถึงประตู
ทางเขามหาวิทยาลัย) และอยูระหวางเตรียมการยายสายไฟฟาแรงสูง/ไฟฟาแรงต่ํา และสายสัญญาณ
ตางๆ ออกจากเสาไฟฟาในโซน B (จากแยกกองพัฒนานักศึกษาถึงแยกครุศาสตร) และเนื่องจากการ
ปรับแบบมีงานลดและงานเพิ่มจึงทําใหตองขยายเวลาการกอสราง คาดวางานผิวถนนจะดําเนินการ
แลวเสร็จ ในเดือนธันวาคม 2561 สวนงานปรับปรุงระบบไฟฟาและสายสัญญาณรวมถึงสิ่งกอสราง
ประกอบจะแลวเสร็จในเดือนมกราคม 2562 (สัญญาขยายถึง 27 กุมภาพันธ 2562)
7.2 เนื่องจากขณะนี้ไดเปดการจราจรใหรถยนตสามารถสัญจรไปมาผานจากดาน
สนามฟุตบอลเขาทางอาคารบานพลูห ลวงและออกทางอาคารครุศาสตรไดแลว จึงขอปดทางสัญจร
ชั่วคราวบริเวณดานขางอาคารบานพลูหลวงทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยในการใชเปนทางเดินเทาของผูใช
เสนทางดังกลาว
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7.3 งานปรับปรุงอนุสรณสถานฯ อยูระหวางดําเนินการ มหาวิทยาลัยไดสงหนังสือ
เรงรัดใหผูรับจางเรงดําเนินการเนื่องจากลวงเลยระยะเวลาในสัญญามากวา 5 เดือน คาดวาจะแลว
เสร็จในเดือนมกราคม 2562
7.4 งานกอสรางลานจอดรถจักรยานยนตและรานถายเอกสารบริเวณหลังอาคาร 3
เปดใหนักศึกษาใชบริการแลวคงเหลือรานถายเอกสารที่อยูระหวางงานสถาปตยกรรม คาดวาจะสง
มอบงานในเดือนธันวาคม 2561
8. งานบริหารทั่วไปและประชาสัมพันธ
8.1 เมื่อวันที่ 28-29 พฤศจิกายนที่ผานมาไดดําเนินการรวมกับทีมวิทยากรของ
มหาวิทยาลัย ชวยการขับเคลื่อนยุทธศาสตรตามกลุมภารกิจจังหวัดอางทองตามแนวทาง 3D โดยการ
จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ณ ศาลากลางจังหวัดอางทอง
9.
10.
11.
12.
13.
14.
8.2 ในวันที่ 7 ธันวาคม 2561 นี้ มหาวิทยาลัยไดเขารวมกิจกรรมจัดขบวนในพิธีเปดงาน
อยุธยามรดกโลก โดยไดรับมอบหมายใหจัดขบวนเทิดพระเกียรติเจาสามพระยา ใชผูรวมขบวนจํานวน
165 คน แสดงถึงยุคแหงความรุงเรืองในดานเครื่องทอง ผา และความสัมพันธกับจีน
9. งานวิเทศสัมพันธ
9.1 เมื่อวันที่ 18-19 พฤศจิกายนที่ผานมา คณะผูบริหารวิทยาเขต กงชิง มหาวิทยาลัย
หนานชาง มณฑลเจียงซี ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน นําโดยอธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี
คณาจารย และนักศึกษา จํานวน 27 คน ไดเขาเยี่ยมชมกิจการของมหาวิทยาลัย ตลอดจนมีการเจรจา
แลกเปลี่ยนความเห็นเพื่อการดําเนินการตามโครงการความรวมมือในการจัดการศึกษารวมกันระหวาง
สองมหาวิทยาลัย
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ และ ประธาน กลาววา งานจัดหารายไดมีเจาหนาที่เพิ่มมาอีก 1 คน ตองการ
ให รั บ จั ดอาหารว า งได ห รื อ ไม และรถไฟฟ า คาดว า สามารถทํ า ได เพื่ อ ใช รั บ ส ง ภายในบริเ วณ
มหาวิทยาลัย
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ระเบียบวาระที่ 5.17.2 รองอธิการบดีฝายนโยบายและแผน
สาระสําคัญโดยยอ
ผลการดําเนินงาน ประจําเดือนพฤศจิกายน 2561
1. วัน ที่ 13 พฤศจิ ก ายน 2561 ประชุมคณะกรรมการบริห ารมหาวิทยาลัย ราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา (ก.บ.) ครั้งที่ 11/2561 เวลา 13.00 น. ณ หองประชุมอยุธยา-อาเซียน
2. วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ประชุม สภามหาวิทยาลัยราชภัฏ พระนครศรีอยุธยา
ครั้งที่ 12/2561 เวลา 09.30 น. ณ หองประชุมอยุธยา-อาเซียน
3. วั น ที่ 16 พฤศจิ ก ายน 2561 ประชุ ม คณะกรรมการเร ง รั ด ติ ด ตามการใช จ า ย
งบประมาณฯ ครั้งที่ 2/2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เวลา 13.30 น. ณ หองประชุม
อยุธยา-อาเซียน
4. วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 กิจกรรมตอนรับคณะผูบริหาร คณาจารย และนักศึกษา
Gongqing College of Nanchang Universit สาธารณรัฐประชาชนจีน เวลา 08.30 น.
ณ หอง 31021 อาคารศูนยภาษาและคอมพิวเตอร (อาคาร 100 ป)
5. วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561ประชุมคณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดีและ
คณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา สํานักงานอธิการบดี ครั้งที่ 5/2561 เวลา 13.00
น. ณ หองประชุมอยุธยา-อาเซียน
6. วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 รวมกิจกรรม “สืบสานงานประเพณี ลอยกระทงกรุงศรี
อยุธยา จ.ศ.1380” เวลา 13.00 น. ณ สถาบันอยุธยาศึกษา
7. วันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2561 เขารวมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ผลสัมฤทธิ์การ
ปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา” ณ เดอะไทด
รีสอรท จ.ชลบุรี
8. วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและดําเนินงานประกัน
คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ครั้ ง ที่ 5/2561 เวลา 13.30 น. ณ ห อ งประชุ ม ศู น ย ก ารศึ ก ษาพิ เ ศษ
คณะครุศาสตร
9. วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 รวมเปนเกียรติในกิจกรรมกีฬาภายในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธ ยา ครั้งที่ 14 “114 ป ศรีอ ยุธ ยา” เวลา 08.15 น. ณ สนามฟุตบอล
มหาวิทยาลัย
10. วัน ที่ 28 พฤศจิก ายน 2561ประชุ มคณะกรรมการบริ ห ารมหาวิท ยาลัย ราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา (ก.บ.) วาระพิเศษ ครั้งที่ 1/2561 เวลา 14.00 น. ณ หองประชุม อยุธยา-อาเซียน
11. วั นที่ 29 พฤศจิ ก ายน 2561ประชุ ม คณะกรมการจั ง หวั ด หั ว หน า ส ว นราชการ
ประจําเดือนพฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ หองประชุมอโยธยา ชั้น 3 อาคาร 4 ชั้น
ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
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12. วั น ที่ 1 ธั น วาคม 2561ร ว มงานคื น สู เ หย า ของสมาคมศิ ษ ย เ ก า วิ ท ยาลั ย ครู
พระนครศรีอยุธยา ในวาระ 113 ป “คืนสูเหยาไลฟสไตล ลายดอก แดงเหลือง” เวลา 17.00 น.
ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
13. วันที่ 4 ธันวาคม 2561ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อดําเนินงานจัดทํา (ราง) แผนบริหาร
ความเสี่ยง ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เวลา 08.30 –
16.30 น. ณ หองประชุมศูนยการศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร
14. วันที่ 11 ธันวาคม 2561ประชุมคณะกรรมการสอบวินัยอยางรายแรง มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ หองประชุมอยุธยา-ฮอลันดา
15. วั นที่ 11 ธั น วาคม 2561 ประชุม คณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา (ก.บ.) ครั้งที่ 12/2561 เวลา 13.00 น. ณ หองประชุมอยุธยา-อาเซียน
แผนการดําเนินงานประจําเดือนประจําเดือนธันวาคม พ.ศ. 2561
1. วันที่ 12 ธันวาคม 2561 ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่
13/2561 เวลา 09.30 น. ณ หองประชุมอยุธยา-อาเซียน
2. วันที่ 21 ธันวาคม 2561 ประชุมคณะกรรมการเรงรัดติดตามการใชจายงบประมาณ
ครั้งที่ 3/2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เวลา 13.30 น. ณ หองประชุม อยุธยาอาเซียน
3. วันที่ 24-27 ธันวาคม 2561 อบรมภาษาอังกฤษ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562
รุนที่ 2 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ อาคารศูนยภาษาและคอมพิวเตอร (อาคาร 100 ป)
4. วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ประชุมคณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดีและ
คณะกรรมการดํ า เนิ น งานประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา สํ า นั ก งานอธิ ก ารบดี ครั้ ง ที่ 6/2561
ณ หองประชุมอยุธยา-อาเซียน
5. ตารางกระจายตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบทาย
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รั บ ทราบ และประธาน กล า วว า แผนของหน ว ยงานปรั บ ให เ ป น ไปตามกรอบ
ยุทธศาสตรที่ไดกํา หนดไว และแผนการใชจ า ยงบประมาณมี ห นว ยงานใดที่ ยังไมเ คลื่อ นไหว ให
วิเคราะหและดูวางานไหนที่จะดําเนินการไมทันใหปรับงบประมาณนั้น
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ระเบียบวาระที่ 5.17.3 รองอธิการบดีฝายวิชาการ
สาระสําคัญโดยยอ
ผลการดําเนินงานเดือนพฤศจิกายน 2561
1. รว มประชุม เรื่อ ง การผลิตครูคุณ ภาพเป นเลิศ หลัก สู ตร 4 ป สํ า นัก งานที่ ป ระชุ ม
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ (ทปอ.มรภ.)
2. ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ มีวาระสําคัญคือ ขอความเห็นชอบหลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
3. ประชุมกรรมการวิชาการ เรื่อง การโอน-ยกเวนผลการเรียน และการลงทะเบียนผิด
หลักสูตร
4. สอบสัมภาษณแ ละประกาศผลการคัดเลือ กนัก ศึก ษาภาคปกติ ประจํา ปการศึกษา
2562 (รอบ Portfolio ครั้งที่ 1)
5. การตอ นรับคณะผูบริหาร คณาจารย และนักศึกษาจาก Gonging College of
Nanchang University
6. จัดทํา ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ พระนครศรีอยุธ ยา เรื่อง การเก็บ เงินและการ
จายเงินเพื่อจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสําหรับนักศึกษาตางชาติ พ.ศ. 2561
7. รวมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ
2561 ที่จังหวัดชลบุรี
8. ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
9. รั บ สมั ค รนั ก ศึ ก ษาภาคปกติ แ ละนั ก ศึ ก ษาพิ ก าร ประจํ า ป ก ารศึ ก ษา 2562
(รอบ Portfolio ครั้งที่ 2)
แผนการดําเนินงานเดือนธันวาคม 2562
1. ประชุม คณะกรรมการสภาวิช าการ ครั้ งที่ 12/2561 มีว าระสํา คัญคือ ขอความ
เห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5.17.4 รองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษและกฎหมาย
สาระสําคัญโดยยอ
งานนิติการ
1. วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จัดประชุมคณะกรรมการปรับปรุงและยกรางกฎหมาย
ประจํามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2561 (นางศราริตา แจงพันธ นางสาวศิริลักษณ สุคันธชาติ)
2. วัน ที่ 13 พฤศจิกายน 2561 ไปศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คดีขโมยตลับหมึก
โรงเรียนสาธิต (นางศิขรินทร สุวรรณทัศน)
3. วัน ที่ 14 พฤศจิกายน 2561 จัดประชุมคณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางรายแรง
กรณีเบิกซ้ําซอน (นางศิขรินทร สุวรรณทัศน นางสาวศิริลักษณ สุคันธชาติ)
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4. วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 เขารวมประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่
10/2561 (นางศราริตา แจงพันธ นางศิขรินทร สุวรรณทัศน)
5. วัน ที่ 15 พฤศจิกายน 2561 จัดประชุมคณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางรายแรง
กรณีประพฤติมิชอบ (นางศิขรินทร สุวรรณทัศน นางสาวศิริลักษณ สุคันธชาติ)
6. วัน ที่ 20 พฤศจิกายน 2561 จัดประชุมคณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางรายแรง
กรณีประพฤติมิชอบ (นางศิขรินทร สุวรรณทัศน นางสาวศิริลักษณ สุคันธชาติ)
7. วั น ที่ 20 พฤศจิ ก ายน 2561 ไปศาลปกครองนั ด ฟ ง คํ า พิ พ ากษาคดี สั ญ ญาทุ น
(นางศราริตา แจงพันธ)
8. วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาและจัดสรรบานพัก
(นางศิขรินทร สุวรรณทัศน นางสาวศิริลักษณ สุคันธชาติ)
9. วั น ที่ 27 พฤศจิ ก ายน 2561 ไปศาลปกครองนั ด ฟ ง คํ า พิ พ ากษาคดี สั ญ ญาทุ น
(นางศราริตา แจงพันธ)
10. วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 เขารวมประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํา
มหาวิทยาลัย (ก.บ.ม) ครั้งที่ 9/2561 (นางศราริตา แจงพันธ นางศิขรินทร สุวรรณทัศน)
งานกิจการคณะกรรมการ
ผลการดําเนินงานประจําเดือนพฤศจิกายน 2561
1. วั นที่ 7 พฤศจิ กายน 2561 ประชุ มสภาคณาจารย และข าราชการ ครั้ งที่ 3(8)/2561
เวลา 13.30 น. ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน สํานักงานอธิการบดี
2. วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 11/2561
เวลา 13.30 น. ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน สํานักงานอธิการบดี
3. วั นที่ 14 พฤศจิ กายน 2561 ประชุ มสภามหาวิ ทยาลัย ครั้งที่ 12/2561 เวลา 09.30 น.
ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน สํานักงานอธิการบดี
4. วันที่ 15 พฤศจิ กายน 2561 ประชุ มคณะกรรมการส งเสริ มกิ จการมหาวิทยาลั ยฯ ครั้ งที่
11/2561 เวลา 09.30 น. ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน สํานักงานอธิการบดี
5. วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ประชุมสภาคณาจารยและขาราชการ ครั้งที่ 4(9)/2561 เวลา
13.30 น. ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน สํานักงานอธิการบดี
แผนการดําเนินงานประจําเดือนธันวาคม 2561
1. วันที่ 11 ธันวาคม 2561 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 12/2561
เวลา 13.30 น. ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน สํานักงานอธิการบดี
2. วั นที่ 12 ธั นวาคม 2561 ประชุ มสภามหาวิ ทยาลั ย ครั้ งที่ 13/2561 เวลา 09.30 น.
ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน สํานักงานอธิการบดี
3. วันที่ 19 ธันวาคม 2561 ประชุมสภาคณาจารยและขาราชการ ครั้งที่ 4(9)/2561 เวลา 13.30 น.
ณ หองประชุมอยุธยา – โปรตุเกส สํานักงานอธิการบดี
4. วันที่ 20 ธันวาคม 2561 ประชุมคณะกรรมการสงเสริมฯ ครั้งที่ 12/2561 เวลา 09.30 น.
ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน สํานักงานอธิการบดี
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 1/2562
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5. วั นที่ 22 ธั นวาคม 2561 ประชุ มคณะกรรมการติ ดตาม ตรวจสอบฯ ครั้ งที่ 2/2561
เวลา 09.30 น. ณ หองประชุมอยุธยา – โปรตุเกส สํานักงานอธิการบดี
ผลการดําเนินงานคณะกรรมการดําเนินงาน ITA
1. วันที่ 1 พ.ย. 61 ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานการประเมินคุณธรรมและความ
โปรงใสฯ ครั้งที่ 5/2561 1. เมื่อวันพฤหั สบดีที่ 1 เดือนพฤศจิก ายน พ.ศ. 2561 เวลา 13.00 น.
ณ หองประชุมอยุธยา-โปรตุเกส ชั้น 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี ประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน
การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 5/2561 เพื่อติดตาม
งานและวางแผนการดําเนินงานใหเปนไปตามกรอบระยะเวลา โดยมีประเด็นพิจารณาดังนี้
- แนวทางการพัฒนาจากผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสฯ ประจํา ป
งบประมาณ พ.ศ 2561
- กําหนดผูรับผิดชอบ/รวบรวมเอกสาร ตามเกณฑการประเมินคุณธรรมและความ
โปรงใสฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งประกอบดวย 10 ตัวชี้วัด จํานวนขอคําถาม 93 ขอ
- แตง ตั้ ง คณะกรรมการดํ า เนิ น งานการประเมิ น คุ ณธรรมและความโปร ง ใสฯ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
- กําหนดผูรับผิดชอบโครงการขับเคลื่อนการดําเนินงานดานคุณธรรมและความ
โปรงใส ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
2. เมื่อวันอังคารที่ 6 พฤศจิกายน 2561 ณ หองประชุมอยุธยา-ฮอลันดา สํานักงาน
ปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 1 ประชุมปรึกษาหารือการจัดโครงการประสานความ
รวมมือทางวิชาการกับสถาบันอุดมศึกษา เพื่อพัฒนาระบบปองกันการทุจริตในภาครัฐเชิงรุก และ
ปรึก ษาเกี่ย วกับ ระบบกลไกการขับ เคลื่อนการดําเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส
ของหนวยงานภาครัฐ ITA ที่มหาวิทยาลัยอยูในระดับสูงมาก
3. เมื่อวันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2561 คณะกรรมการดําเนินงาน ITA นําแนวทาง
การพัฒนาจากผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงในฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 เขาที่
ประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย ครั้ ง ที่ 11/2561 เพื่ อ พิ จ ารณาให ข อ เสนอแนะ
ในการยกระดับผลการประเมินใหสูงขึ้น
4. เมื่อวันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2561 คณะกรรมการดําเนินงาน ITA นําแนวทาง
การพัฒนาจากผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงในฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 เขาที่
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2561 เพื่อพิจารณาใหขอเสนอแนะในการยกระดับผลการประเมิน
ใหสูงขึ้น
5. วัน ที่ 25-26 พฤศจิกายน 2561 เกณฑการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสฯ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 5.ฝายเลขาฯ รวมกับ งานประกันคุณภาพ ปรึกษาหารือในการนํา
เกณฑการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในดาน 1) การจัดซื้อ
จัดจางหรือการจัดหาพัสดุ 2) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 3) การสงเสริมความโปรงใส
4) การเปดโอกาสใหเกิดการมีสวนรวม 5) การใชงบประมาณ เปนตน ผนวกเขากับการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับสํานัก/สถาบัน และยกรางตัวบงชี้ เพื่อยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและ
ความโปรงใสฯ ใหสูงขึ้น รวมทั้งกําหนดผูรับผิดชอบในการขับเคลื่อนการดําเนินงาน
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6. วั น ที่ 28 พฤศจิ ก ายน 2561 แจ ง ผลการประเมิน คุ ณ ธรรมและความโปร ง ใสฯ
ประจํา ปง บประมาณ พ.ศ 2561 (ดา นการจัด ซื้อ จัด จา ง) นํ าผลการประเมิน คุณ ธรรมและความ
โปรงใสฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ 2561 (ดานการจัดซื้อจัดจาง) เขาที่ประชุมคณะกรรมการเรงรัด
การใชจายงบประมาณฯ เพื่อแจงผลการประเมินและแนวทางพัฒนาสงเสริมความโปรงใสในการจัดซื้อ
จัดจางของมหาวิทยาลัย
7. วันที่ 1-2 ธันวาคม 2561 มูลนิธิตอตานการทุจริต เชิญเขาอบรมหลักสูตร “ผูนํายุค
ใหม โปรงใส ตานภัยทุจริต” ณ หองฝกอบรม ศูนยศึกษาวิภาวดี มหาวิทยาลัยรังสิต โดยมีตัวแทน
คณะกรรมการดําเนินงาน ITA เขารวมอบรม คือ 1) นางสาวนันทนา ศรีชัยมูล นักวิชาการศึกษา และ
2) นางสาวศรีวิชชญาน บริสุทธิ์ธรรม นักวิชาการพัสดุ
8. วันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม 2561 สํานักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เชิญเขารวม
โครงการกิจกรรมวันตอตานคอรรัปชันสากล (ประเทศไทย) เวลา 08.00-12.00 น. ณ หอประชุมสนาม
กีฬากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีตัวแทนคณะกรรมการดําเนินงาน ITA เขารวมโครงการ คือ
1) นางสาวนันทนา ศรีชัยมูล นักวิชาการศึกษา และ 2) นางสาวศรีวิชชญาน บริสุทธิ์ธรรม นักวิชาการ
พัสดุ
9. วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2561 สํานักงาน ป.ป.ท. เขต 1 เขาประชุมปรึกษาหารือ
เพื่อจัดทํารายละเอียดบันทึกขอตกลงรวมกัน ระหวางสํานักงาน ป.ป.ท. กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา และการจัดทํา ราง MOU เพื่อหาขอตกลงเบื้องตนรวมกัน
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รั บ ทราบ และประธาน กล า วว า ให จั ด ทํ า บั ญ ชี ผู ที่ ค รอบครองพื้ น ที่ ส ามบั ณ ฑิ ต
หากทราบรายละเอียดแลวจะไดจัดทําหนังสือเพื่ออนุญาตใหใชพื้นที่ตอไป

ระเบียบวาระที่ 5.17.5 รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษาและวิจัยและพัฒนา
สาระสําคัญโดยยอ
1. โครงการ Work Travel ไดมีการเปดรับสมัครเรียบรอยแลว และจะมีการนัดสัมภาษณ
โดยคณะกรรมการ และเชิญผูปกครองมาสัมภาษณดวย และเมื่อปที่ผานมาไดดําเนินการคืนทุนเรียบรอย
แลว
2. ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานกิจการนักศึกษา มีมติจะประกาศรับสมัครเชิญชวน
อาจารย เจาหนาที่ มาเปนผูควบคุมทีมและฝกสอนนักกีฬาในงานแขงขันราชภัฏกลุมภาคกลาง ขอความ
อนุเคราะหคณบดีทุกคณะไดทําการประชาสัมพันธดวย
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 5.17.6 ผูชว ยอธิการบดีฝา ยประกันคุณภาพ
สาระสําคัญโดยยอ
1. วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561ประชุมทีมผูบ ริหาร และเจาหนา ที่ฝา ยกิจ การนักศึก ษา
เพื่อเตรียมความพรอมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2560 ระดับมหาวิทยาลัย
ณ หองประชุมอยุธยา-โปรตุเกส
2. วัน ที่ 8-9 พฤศจิก ายน 2561 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
มหาวิทยาลัย ประจําปการศึกษา 2560 โดยมีคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอก จํานวน 3 คน และ
อาจารยภายในมหาวิทยาลัย จํานวน 2 คน โดยคณะกรรมการทั้ง 5 คน ไดขึ้นทะเบียนเปนผูประเมิน
ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จากกระบวนการประเมินมหาวิทยาลัยมีคะแนนเฉลี่ย
4.38 อยูระดับดี ณ หองประชุมตนโมก อาคารบรรณราชนครินทร
3. วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 รวมพิธีวางพานพุมดอกไมสด เนื่องในวันพระบิดาแหง
ฝนหลวง ประจําป 2561 เพื่อเปนการแสดงความจงรักภักดีและนอมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่
ทรงกอใหเกิดโครงการพระราชดําริฝนหลวง เพื่อบรรเทาทุกขแกมวลพสกนิกรใหรอดพนจากความ
แหงแลงอยางสัมฤทธิผล ณ หอประชุม องคการบริหารสวนจังหวัด สนามกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
4. วัน ที่ 14 พฤศจิกายน 2561 เปนวิทยากรโครงการจัด ทําแผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ระดับหลักสูตร Quality Improvement Plan เพื่อสงเสริม พัฒนาระบบและกลไก
การประกันคุณภาพ เปนการวางแผนในการนําผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนา และรักษาจุดเดน
นํา ไปสูก ารพัฒ นาผลงานในทุกพันธกิจ ณ หอ งประชุมศูนยวิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตรแ ละ
เทคโนโลยี
5. วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 การยืนยันการสงขอมูลการประกันคุณภาพของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ผานระบบฐานขอมูลดานการประกันคุณภาพการศึกษา ระบบ
CHE QA Online ซึ่งเปนระบบที่ใชในการจัดทํา “รายงานการประเมินตนเอง (SAR)” ในระดับ
สถาบัน คณะและหลักสูตร โดยจะตองบันทึกขอมูลตางๆ ลงในระบบฐานขอมูล CHE QA Online
ที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ไดกําหนดไว โดยเกณฑการยืนยันการสงขอมูล
จะตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 120 วัน (ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561) นับจากวันสิ้นป
การศึกษา โดยใน ปการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัย ไดยืนยันการสงขอมูล ในวันที่ 15 พฤศจิกายน
2560 ณ หองงานประกันคุณภาพ
6. วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 รวมตอนรับคณะผูบริหาร คณาจารย และนักศึกษา
จาก Gongqing College of Nanchang University สาธารณรัฐประชาชนจีน ณ หอง 31021
อาคารศูนยภาษาและคอมฯ
7. วัน ที่ 27 พฤศจิ กายน 2561 เปน ประธานการประชุ ม คระกรรมการพัฒ นาและ
ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 5/2561 โดยในที่ประชุมทุกหนวยงานไดรายงานความ
คืบ หนาในการดํา เนินงานประกัน คุณภาพการศึกษา และวางแผนการดํา เนินงานดานการประกัน
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 1/2562
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คุณภาพเพิ่มศักยภาพในการบริหารและดําเนินงานอยางตอเนื่อง ณ หองประชุมศูนยการศึกษาพิเศษ
คณะครุศาสตร
8. ขณะนี้กลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ 20 แหง อยูระหวางดําเนินการจัดทําเกณฑประเมิน
คุณภาพชุดใหม เพื่อใหสอดคลองกับมาตรฐานการศึกษา
แผนการดําเนินงานเดือนธันวาคม 2561
1. วัน ที่ 4 ธันวาคม 2561 รว มการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อดําเนินงานจัดทํา (ราง)
แผนบริห ารความเสี่ย ง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัย ราชภัฏ พระนครศรีอยุธยา
ณ หองศูนยการศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร
2. วันที่ 12 ธันวาคม 2561 กําหนดจัดประชุมจัดทําและพิจารณา (ราง) การสรรหา
แนวปฏิบัตทิ ี่ดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ หองประชุมงานประกันคุณภาพ
3. วันที่ 27 ธันวาคม 2561 การประชุมทบทวนองคประกอบ ตัวบงชี้ ระดับหลักสูตร
คณะ สํานัก/สถาบัน และมหาวิทยาลัย ปการศึกษา 2561 เพื่อใหมีการพัฒนาในองคประกอบ/ตัวบงชี้
และเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2561 และปงบประมาณ พ.ศ. 2562
ณ หองประชุมการศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5.17.7 ผูชว ยอธิการบดีฝายบริการวิชาการและสหกิจศึกษา
สาระสําคัญโดยยอ
ไดรับ มอบหมายจากอธิการบดีใหเขา รว มการทําแผนยุท ธศาสตรข องจัง หวัดอา งทอง
เปนอีกพื้นที่หนึ่งที่มหาวิทยาลัยจะเขาไปชวยเหลือ
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
ระเบี ยบวาระที่ 6.1 กํ าหนดการประชุ มคณะกรรมการบริ หารมหาวิ ทยาลั ย ครั้ ง ที่
1/2562
สาระสําคัญโดยยอ
กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 1/2562 ในวันอังคารที่
8 มกราคม 2562 เวลา 13.00 น. ณ ห องประชุ มอยุธยา – อาเซียน อาคารศรีอโยธยา (สํ านั กงาน
อธิการบดี) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยขอใหกรรมการทุกทานเขารวมประชุมตามวัน
เวลา และสถานที่ดังกลาวโดยพรอมเพรียงกัน
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มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ
เลิกประชุมเวลา 16.25 น.

.
นางนงคราญ
นางเบญญาภา

คงสมทรง
สอนพรม

ผูจัดทํารายงานการประชุม
ผูตรวจรายงานการประชุม

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 1/2562

