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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) 
ครั้งที่  4/2562 

วันอังคารที่  23  เมษายน  2562  เวลา 13.00 – 17.14 น. 
ณ  หองประชุมอยุธยา – อาเซียน  อาคารศรอีโยธยา (สํานกังานอธกิารบดี)  

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

ผูมาประชุม 
1. อาจารย ดร.เกษม บํารุงเวช อธิการบดี       ประธาน 
2. ผศ.อราม   ชนะโชต ิ รองอธิการบดีฝายนโยบายและแผน    กรรมการ 
3. ผศ.ดร.อดิศร  ภูสาระ  รองอธิการบดีฝายวิชาการ      กรรมการ 
4. ผศ.ธาตร ี  มหันตรัตน รองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษฯ     กรรมการ 
5. รศ.ดร.ชูสิทธิ ์ ประดับเพ็ชร รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษาฯ    กรรมการ 
6. ผศ.บุญไท  เจริญผล  ผูชวยอธิการบดีฝายงานประกันคุณภาพ    กรรมการ 
7. อาจารย ดร.กิติมา ทามาลี  ผูชวยอธิการบดีฝายบริการวิชาการฯ    กรรมการ 
8. ดร.ปารณยี   ขาวเจริญ (แทน) คณบดีคณะครุศาสตร           กรรมการ 
9. ผศ.ดร.ภาคิน โชติเวศยศิลป คณบดีคณะมนุษยศาสตรฯ     กรรมการ 
10. ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุงพรหม  คณบดีคณะวิทยาศาสตรฯ            กรรมการ 
11. ผศ.ดร.อัจฉรา หลอตระกูล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ           กรรมการ 
12. ผศ.ดร.สุจิตกัลยา มฤครัฐอินแปลง ผูอํานวยการสถาบันวจิัยฯ           กรรมการ 
13. อาจารย ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา       กรรมการ 
14. ผศ.สาโรช  ปุริสังคหะ ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและ 

     เทคโนโลยีสารสนเทศ      กรรมการ 
15. อาจารย ดร.นริสานันท  เดชสุระ ผูอํานวยการสํานักงาน 

     คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา     กรรมการ 
16. อาจารยสุทัศน อูทอง  ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ    กรรมการ 
17. นางสาวเพลินตา โมสกุล  ผูอํานวยการกองกลาง      กรรมการ 
18. นายวีรศกัดิ์  โพธิ์ภิรมย รักษาการผูอํานวยการกองนโยบายฯ       กรรมการ 
19. นางลักขณา  เตชวงษ  ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี    กรรมการและเลขานุการ 
20. นางศิขรินทร  สุวรรณทัศน นิติกร                 ผูชวยเลขานุการ 
21. นางสาวกาญจนพิชญา  ภิญญา รักษาการหัวหนางานกิจการคณะกรรมการ  ผูชวยเลขานุการ 
22. นางนงคราญ  คงสมทรง เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป            ผูชวยเลขานุการ 
23. นางปยะนุช  สุขเพ็ชร  เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป            ผูชวยเลขานุการ 
24. นางจิราพร  พัฒนธนกิจ เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป            ผูชวยเลขานุการ 
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ผูลาประชุม 
1. อาจารยจิรศักดิ์  ชุมวรานนท รองอธิการบดีฝายบริหาร    ติดราชการ 
 

ผูเขารวมประชุม 
1. อาจารยพิเนต  ตันศิร ิ  ประธานศูนยภาษาและการศกึษานานาชาติ 
2. อาจารยมนภัทร  บุษปฤกษ ประธานคณะกรรมการดําเนินงานศูนยฝก 

   ปฏิบัติการวิชาชีพ (อาคารสวนหลวง) 
3. นางสาวกาญจนา  เงินออน  หัวหนาสํานักงานคณะครุศาสตร 
4. นางอรัญญา   จงกลรัตน หัวหนาสํานักงานคณะมนุษยศาสตรฯ 
5. วาที่รอยตรีหญิงรัตติยา พาวินัย  หัวหนาสํานักงานคณะวิทยาการจัดการ 
6. นางวิรินดา   มีบํารุง  หัวหนาสํานักงานคณะวิทยาศาสตรฯ 
7. ดร.เกษรา   ศรีวิเชียร หัวหนาสํานักงานสถาบันอยุธยาศึกษา 
8. นางสาวทิวาพร  สงแสง  หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการสํานักงาน  

   คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
9. นางสาวพิจิกามาศ  แยมบู  หัวหนาสํานักงานสํานักวิทยบริการฯ 
10. นางสาวเบญจลักษณ  ชิดชาญชัย รักษาการหัวหนางานประกันคุณภาพ 
11. วาที่รอยเอกอนุชา  ดีเปรม  หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน 
12. นายสราวุธ   คําสัตย  เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 
13. นางปาณิสรา  ผดุงรัตน  นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
14. นางศราริตา  แจงพันธ  รักษาการหัวหนางานนิติการ 
15. นางสาวนัฐฐา  ภูมิด ี  นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
 

เริ่มประชุม   เวลา 13.00 น. 
 

          ประธานพิจารณาจํานวนกรรมการที่มาประชุมและเห็นวาครบองคประชุมแลว จึงเปด                 
การประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 1.1  การปรับเปล่ียนผูบริหารของมหาวิทยาลัย 
 

 สาระสําคัญโดยยอ 
 ประธานแจงการปรับเปลี่ยนผูบริหารของมหาวิทยาลัย  โดยมีคําสั่งให นางสาวเพลินตา        
โมสกุล  เดิมผูอํานวยการกองนโยบายและแผนมาดํารงตําแหนงเปนผูอํานวยการกองกลาง   เนื่องจาก
ขณะนี้งานของกองกลางกับของสํานักงานอธิการบดีมีผูดูแลเพียงคนเดียว  จึงทําใหงานทับซอน  และ
ปริมาณงานมาก  จึงตองหาผูท่ีมาชวยดูแล  ซึ่งในการปรับเปลี่ยนตําแหนงดังกลาวไดหารือกับทีมบริหารที่
เก่ียวของแลว   
 

 มติ/ความเห็นของที่ประชมุ 
   รับทราบ   
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ระเบียบวาระท่ี 1.2   ขอขอบคุณผูบริหาร  คณาจารย  บุคลากร ทุกทาน 
 

 สาระสําคัญโดยยอ 
 ประธานขอขอบคุณผูบริหาร  คณาจารย  บุคลากรทุกทานในการทํางานภาพรวมของ
มหาวิทยาลัย  จะเห็นวาคนใดคนหนึ่งไมไดมีผลในการทํางานเทาที่ควร  แตการทํางานในภาพรวมตอง
ขอขอบคุณทุกทาน  จากงานตาง ๆ เชน พิธีพระราชทานปริญญาบัตรในปนี้ผานพนไปดวยดี  ไดรับคํา
ชมเชยจากทีมของพระองคทาน  ขอนําความชื่นชมมาสูทุกทาน และในวันที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 
10.00 น. ขอเรียนเชิญประชุมเพ่ือสรุปประเด็นวามีปญหาอุปสรรคใดบาง ณ อาคาร 100 ป  เพ่ือเปน
บทเรียนในการทํางาน    ครั้งตอไป  และในวันที่ 21 เมษายน 2562  งาน “สานใจไทย สูใจใต”  มีเวลาใน
การประชุมหารือนอยมาก  และไมไดมารวมงาน  เนื่องจากมีภารกิจสําคัญ  แตก็ผานพนไปไดดวยดี  และ
งานแสดงศลิปวัฒนธรรมลูกทุง โดยคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2562  
ทั้ง 3 งานนี้ ถือวาเปนการทํางานภาพรวมของมหาวิทยาลัยที่ผานพนไปไดดวยดี  ตองขอขอบคุณผูบริหาร  
คณาจารย  และบุคลากรทุกทาน   
 

 มติ/ความเห็นของที่ประชมุ 
   รับทราบ   

 

ระเบียบวาระท่ี 1.3  การสรรหาอธิการบดีและนายกสภามหาวิทยาลัย 
 

 สาระสําคัญโดยยอ 
 การสรรหาอธิการบดีและนายกสภามหาวิทยาลัยขณะนี้กําลังเขาสูกระบวนการ  และในการ
สรรหาอธิการบดีไดรายช่ือคณะกรรมการสรรหาแลว  และจะนําเสนอสภามหาวิทยาลัย  และหลังจากนี้จะ
เขาสูกระบวนการตอไป  ในสวนของนายกสภามหาวิทยาลัยนั้น  มหาวิทยาลัยไดมอบหมายใหทีม
เลขานุการ คือ ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี และเลขานุการสภามหาวิทยาลัย เพ่ือเขาสูกระบวนการ
ตอไป  ซึ่งท้ัง 2 ตําแหนงนี้เปนหนาที่ที่สําคัญอยางยิ่ง  ที่ทุกคนตองใสใจ และทําอยางเต็มที่  ซึ่งประธาน
เห็นวาตําแหนงอธิการบดี  งานที่ดําเนินการในทุกวันนี้  การทํางานเปนทีม ไมไดขาดคนเกงในมหาวิทยาลัย  
ขอเพียงทํางานรวมกันเปนทีม ก็สามารถไปตอได         
 

 มติ/ความเห็นของที่ประชมุ 
   รับทราบ   

ระเบียบวาระท่ี 1.4  การจัดกิจกรรมเพื่อเทิดพระเกียรติในงานพระบรมราชาภิเษก 
 

 สาระสําคัญโดยยอ 
 ประธานแจงกิจกรรมในการเทิดพระเกียรติงานพระบรมราชาภิเษก ของรัชกาลท่ี 10 ไดมอบ
นโยบายไปยังงานบริหารงานบุคคลวาตั้งแตวันที่ 20 เมษายน 2562 เปนตนไป และในชวงตนเดือน
พฤษภาคม 2562 จะไมอนุญาตใหเดินทางไปตางประเทศ  ไมมีหนังสือแจงมาอยางเปนทางการ  แตเปน
การสื่อสารกันระหวางผูบริหารในระดับสูง  เนื่องจากเปนงานสําคัญ  ชวงเวลาดังกลาวควรอยูในประเทศ
ไทย  และหากไมจําเปนก็ไมควรลา ควรมารวมแสดงความยินดีตอพระองคทาน  โดยเฉพาะมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  และมีกิจกรรมที่ตองจัด ดังตอไปนี้ 
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 กิจกรรมที่ 1 ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2562  จะมีกิจกรรมเทิดพระเกียรติพรอมกันใน
มหาวิทยาลัย  รายละเอียดจัดชวงใดมหาวิทยาลัยจะแจงใหทราบในภายหลัง สวนท่ีอื่น ๆ จะจัดกิจกรรมใน
เวลา 17.00 น.    
 กิจกรรมท่ี 2 ทปอ.กําหนดใหจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติตั้งแตวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 
เปนตนไป  โดยทาง อาจารย ดร.จงกล  เฮงสุวรรณ  ไดเตรียมการแลว  และ ทปอ.แจงวาจะตองมี
รายละเอียดนิทรรศการ  มีขอความเกี่ยวกับพระเมตตาของพระองคทานที่ไดพระราชทานปริญญาบัตรให 
ราชภัฏตั้งแต พ.ศ. 2521 – 2562 ถึงครั้งที่ 84  และครั้งตอไปครั้งที่ 85  จํานวนบัณฑิต 2.4 ลานคน  และ
ขอใหนําพระราชดํารัสของพระองคทานที่อธิการบดีเขาเฝาเมื่อป 2560 ซึ่งอยูในเลมของยุทธศาสตร  และ
ทีมงานไดลงไวแลว  ความวาราชภัฏเปนเหมือนคนในครอบครัว  ขอใหมีขอความประมาณนี้ในนิทรรศการ 
และพระมหากษัตริยองคปจจุบันไดมอบพระราชาโชบายใหกับพวกเราไปชวยเหลือประชาชนในทองถ่ิน    
ใหเกิดความสงบ รมเย็น  อยูดีกินดี  ขอใหมีขอความทั้ง 3 ประการนี้ในนิทรรศการดวย   
 กิจกรรมท่ี 3 สารคดีเทิดพระเกียรติ   
 กิจกรรมท่ี 4 จิตอาสาของบุคลากร   
 และประกาศเชิญชวนใหแตงกายดวยเสื้อเหลืองโดยพรอมเพรียงกัน  ทั้ง 4 กิจกรรม         
เปนกิจกรรมที่ทุกราชภัฏจะตองจัด  
 ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี กลาววา สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
ไดมีหนังสือมาและ ผศ.อราม  ชนะโชติ เปนประธาน โดยมีการประชุม 8 หนวยงาน และไดมอบใหสํานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศไดดําเนินการจัดนิทรรศการในวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 และ
รายละเอียดที่เปนเงื่อนไขคงตองไปเพ่ิมเติมตอไป 
 อาจารย ดร.จงกล  เฮงสุวรรณ กลาววา  ตามที่ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดีรายงานไป
นั้น  ไดมีการหารือและแบงงานกัน  แตที่ไดเรียนอธิการบดีคือกิจกรรมของอยุธยาศึกษา “อยุธยานายล” 
ไดเลื่อนการจัดงานจากไตรมาสที่ 3 มาเปนไตรมาส 2 ตั้งใจจะทํานิทรรศการเพ่ือเทิดพระเกียรติดวย  แตท่ี
ไดกําหนดไวจะมีพิธีถวายพระพร  ในชวงเย็นวันเสารที่ 18 พฤษภาคม 2562 เพ่ือรอพระฉายาลักษณจัดพิธี
พระบรมราชาภิเษก  ซึ่งคนละสวนกับที่ไดหารือกันไว  เปนนิทรรศการกลางแจง  และขอเรียนถาม
ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดีวาที่เสนอโครงการปฏิบัติธรรม  จะตองดําเนินการเลยใชหรือไม  
ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี กลาววา จะตองจัดตามที่ไดเสนอโครงการไวแลว  สวนจะเปนวันไหนก็
พิจารณาตามความเหมาะสม  สวนการจัดงานวันท่ี 5 พฤษภาคม 2562 อธิการบดี มอบผูอํานวยการ
สํานักงานอธิการบดี ประธานนัดหมายเพื่อจัดประชุมหารือการจัดกิจกรรมตอไป 
 

 มติ/ความเห็นของที่ประชมุ 
   รับทราบ   
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ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชมุ 

ระเบียบวาระที่ 2.1  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  ครั้งที่  3/2562  

สาระสําคัญโดยยอ 
มหาวิทยาลัยไดกําหนดใหมีการประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.)               

ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันอังคารที่ 12 มีนาคม  2562 เวลา 13.00 น. ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  (ก.บ.) นําเสนอรายงานการประชุม ครั้งที่ 
3/2562 เพ่ือขอใหที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 

 

มต/ิความคิดเห็นของที่ประชุม 
  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 3/2562              
โดยไมมีการแกไข 
 

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม 

ระเบียบวาระที่ 3.1  รายงานขอมูลการดําเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ครั้งที่ 3/2562 

สาระสําคัญโดยยอ 
  เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) นําเสนอรายงานขอมูลจากการดําเนินงานและ   
ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันอังคารที่ 12  มีนาคม  
2562  ดังตอไปนี้ 

ระเบียบ
วาระท่ี 

เร่ือง 
มติท่ีประชุม/ขอเสนอแนะ 

และขอส่ังการ 
ผลการปฏิบัตติามมต ิ

4.1 ขอความเห็นชอบ (ราง) ขอบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
วาดวย  หลักเกณฑและวิธีการพิจารณา
แตงตั้งบุคคลใหดาํรงตําแหนงผูชวย
ศาสตราจารย  รองศาสตราจารย  และ
ศาสตราจารย พ.ศ. 2561 (ฉบับที่ 2) 

เห็นชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภฏั
พระนครศรีอยุธยา วาดวย  หลักเกณฑและ
วิธกีารพจิารณาแตงตั้งบุคคลใหดาํรงตาํแหนง
ผูชวยศาสตราจารย  รองศาสตราจารย  และ
ศาสตราจารย พ.ศ. 2561 (ฉบบัที่ 2) และให
นําเขาการประชุมคณะกรรมการปรับปรุง และยก
รางกฎหมาย และการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ตอไป 

- แจงมติการประชุมใหแกหนวยงาน        
ที่เกี่ยวของไดรับทราบ 

- นําเขาการประชุมคณะกรรมการปรับปรงุ
และยกรางกฎหมาย เมื่อวันที ่16 มีนาคม 
2562 มติที่ประชุม คือ ขอกฎหมาย       
ในการแตงต้ังตองมีการประชุมของ
คณะกรรมการที่มีอํานาจประกอบกับ
ขอบังคับป 2561 ขอ 19 ไดกาํหนด
ชัดเจนแลว จึงไมควรออกขอบังคบัแกไข
ดังกลาวและในการประชุมคร้ังที่ 1/2560 
วันที่ 15 กรกฎาคม 2560 มติที่ประชุม
คณะกรรมการกฎหมาย ไดใหความเห็น
เกี่ยวกบัการประชุมไวแลวตาม พรบ.วิธี
ปฏิบัติราชการทางปกครอง ม.79     
วรรคหนึ่ง และคําวินิจฉัยศาลปกครอง
สูงสุด 
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ระเบียบ
วาระท่ี 

เร่ือง 
มติท่ีประชุม/ขอเสนอแนะ 

และขอส่ังการ 
ผลการปฏิบัตติามมต ิ

4.2 ขอความเห็นชอบ (ราง) ระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
วาดวย  การใชบริการสาํนักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. .... 

ใหนํากลับไปปรับปรุง โดยใหรวมกับระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา     
วาดวย การจัดบริการและการจัดการรายได
ในสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ พ.ศ. ....  และจัดทําประกาศ
แนบ  โดยใหนํามาพิจารณาเปนวาระ
สืบเนื่องในการประชุมคณะกรรมการบรหิาร
มหาวิทยาลัย (ก.บ.) ในการประชุมครั้งตอไป   
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.)   
มีขอเสนอแนะ ดังตอไปนี้   
1. คาํนิยามของบุคลากรใหนํามาไวลาํดบั

แรก 
2. เพ่ิมเติมนิยามคําวา “บุคลากรนอก

ราชการ” ใหครอบคลุมผูที่เกษียณไปแลว 
และเพิ่มขอความ “เพิ่มและหมายรวมถงึ
บุคลากรนอกราชการที่สังกัด
มหาวิทยาลัย” 

3. ขอ 6 แกไขเปน เวลาเปด – ปดบริการ 
ใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย 

4. ขอ 8 ผูมีสิทธิ์ใชสํานกัวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ใหเปลี่ยนตามคํา
นิยาม 

5. ขอ 9 ขอความวา “ผูที่ระบุไวในขอ 7” 
แกไขเปน “ผูที่ระบุไวในขอ 8” 

6. ขอ 10 (1) ใหปรับคําใหถูกตอง 
7. ขอ 10 (2) – (6) ปรับระยะเวลา ใหเปน 

“ตลอดระยะเวลาที่เปนนกัศึกษา”  
8. หมวด 4 ขอ 14  แกไขเปน “ผูมีสิทธิยืม

ทรัพยากรสารสนเทศเฉพาะสมาชิก
เทานั้น” 

9. ขอ 16 ประเภทของสมาชิกใหตดัคําวา 
“นักวิจัย” ออก 

10. ขอ 22 คําวา “ลกัขโมย” แกไขเปน   
“ลักทรัพย” 

- แจงมติการประชุมใหแกหนวยงาน        
ที่เกี่ยวของไดรับทราบ 

- นําเขาการประชุมคณะกรรมการปรับปรงุ
และยกรางกฎหมาย เมื่อวันที ่16 มีนาคม 
2562 ที่ประชุมมีมติ คือ  
(1) รางระเบียบดังกลาวนี้ออกโดยไมมี

อํานาจ และขัดกับระเบียบ
มหาวิทยาลัยวาดวยการจัดการรายได
มหาวิทยาลัย พ.ศ.2556 ขอ 9       
ซึ่งกําหนดประเภทและการใชจายเงิน
รายไดอยางชัดเจนแลว และเปน
ระเบียบหลัก 

(2) แนวทางการจัดการเงนิรายไดของ
ระบบราชการ ควรมีระเบียบแมเปน
ตัวกําหนดหลักเกณฑวธิกีาร         
ซึ่งมหาวิทยาลยัมีระเบียบดังกลาว
แลวตั้งแตป 2556 ฉะนั้นหาก
มหาวิทยาลัยจะดําเนินการใหถูกตอง 
ควรกําหนดประกาศที่ออกตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัยวาดวย        
การจัดการรายได พ.ศ.2556 เพื่อให
แตละหนวยงานมีการจัดการรายได
ภายในหนวยงานทีถู่กตองและ
สอดคลองตามระเบียบดังกลาว 

(3) มหาวิทยาลัยควรเรงพิจารณาระเบียบ
ที่เกี่ยวกบัการจัดการเงนิรายไดและ
การจายเงนิรายไดของแตละ
หนวยงานที่สังกัด เพือ่ใหถูกตองและ
ไมขัดกับกฎหมายที่มหาวิทยาลยั
กําหนด และของสวนราชการกําหนด 
และเพื่อปองกันการตรวจสอบของ
สํานักงานตรวจเงนิแผนดิน 

(4) ใบเสรจ็รับเงินตองเปนใบเสร็จของ
มหาวิทยาลัยแบบเดียว จะออกเปน
ใบเสรจ็รับเงินของแตละหนวยงาน
ไมได  ขัดกับกฎหมาย 

4.3 ขอความเห็นชอบ (ราง) ระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
วาดวย  การจัดบริการและการจัดการ
รายไดในสาํนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ พ.ศ. .... 

ใหนํากลับไปปรับปรุง  โดยใหรวมกับ
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรอียุธยา วาดวย  การใชบริการ
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
พ.ศ. .... และจัดทําประกาศแนบ โดยให
นํามาพิจารณาเปนวาระสืบเนื่องในการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
(ก.บ.) ในการประชุมครั้งตอไป   
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.)    
มีขอเสนอแนะดังตอไปนี ้

- แจงมติการประชุมใหแกหนวยงาน        
ที่เกี่ยวของไดรับทราบ 

- นําเขาการประชุมคณะกรรมการปรับปรงุ
และยกรางกฎหมาย เมื่อวันที ่16 มีนาคม 
2562 ที่ประชุมมีมติ คือ  
(1) รางระเบียบดังกลาวนี้ออกโดยไมมี

อํานาจ และขัดกับระเบียบ
มหาวิทยาลัยวาดวยการจัดการ
รายไดมหาวิทยาลยั พ.ศ.2556    
ขอ 9 ซึ่งกําหนดประเภทและการใช
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ระเบียบ
วาระท่ี 

เร่ือง 
มติท่ีประชุม/ขอเสนอแนะ 

และขอส่ังการ 
ผลการปฏิบัตติามมต ิ

1. เพ่ิมเติมคํานิยามของ “คณะกรรมการ
ดําเนินงาน” และ “คณะกรรมการ
ประจําสถาบัน/สํานัก”  

2. หมวด 2 รายไดและการจัดการรายได   
ใหตรวจสอบวาครอบคลุมแลวหรอืไม 

3. มอบใหงานนิติการชวยตรวจสอบกอน
นําเสนอคณะกรรมการปรับปรุงและยก
รางกฎหมาย และการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย 

4. การนําเงนิฝากบัญชีใหใชเปนแบบ
เดียวกับของมหาวิทยาลยั คือ มีบัญชี   
คงคลัง และบัญชีที่ใชจายประจาํป 

5. การปฏิบัตงิานนอกเวลาใหปฏบิัติ
เชนเดียวกับของศูนยฝกปฏิบัตกิาร
วิชาชีพทางธุรกิจ (อาคารสวนหลวง)  
โดยไมตองขออนุญาตมหาวิทยาลยั      
ใหเปนไปตามกรอบและดาํเนินการ      
ไดเลย 

จายเงินรายไดอยางชัดเจนแลว และ
เปนระเบียบหลัก 

(2) แนวทางการจัดการเงนิรายไดของ
ระบบราชการ ควรมีระเบียบแมเปน
ตัวกําหนดหลักเกณฑวธิกีาร         
ซึ่งมหาวิทยาลยัมีระเบียบดังกลาว
แลวตั้งแตป 2556 ฉะนั้นหาก
มหาวิทยาลัยจะดําเนินการใหถูกตอง 
ควรกําหนดประกาศทีอ่อกตาม
ระเบียบมหาวิทยาลัยวาดวย        
การจัดการรายได พ.ศ.2556 เพื่อให
แตละหนวยงานมีการจัดการรายได
ภายในหนวยงานทีถู่กตองและ
สอดคลองตามระเบียบดังกลาว 

(3) มหาวิทยาลัยควรเรงพิจารณาระเบียบ
ที่เกี่ยวกบัการจัดการเงนิรายไดและ
การจายเงนิรายไดของแตละ
หนวยงานที่สังกัด เพือ่ใหถูกตองและ
ไมขัดกับกฎหมายที่มหาวิทยาลยั
กําหนด และของสวนราชการกําหนด 
และเพื่อปองกันการตรวจสอบของ
สํานักงานตรวจเงนิแผนดิน 

(4) ใบเสรจ็รับเงินตองเปนใบเสร็จของ
มหาวิทยาลัยแบบเดียว จะออกเปน
ใบเสรจ็รับเงินของแตละหนวยงาน
ไมได  ขัดกับกฎหมาย 

4.4 ขอความเห็นชอบ (ราง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
เรื่อง คาธรรมเนียมการใชบริการและ
สถานที่ สาํนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ใหนํากลับไปปรับปรุง และนาํมาพิจารณา
เปนวาระสืบเนื่องในการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) 
ในการประชุมครั้งตอไป 

- แจงมติการประชุมใหแกหนวยงาน        
ที่เกี่ยวของไดรับทราบ 
 

4.5 ขอความเห็นชอบ (ราง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
เรื่อง มาตรฐานภาระงานวิจัยและวิชาการ
อื่น ๆ ของคณาจารย พ.ศ. 2562 

เห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรอียุธยา เรื่อง มาตรฐานภาระ
งานวิจัยและวิชาการอื่น ๆ ของคณาจารย 
พ.ศ. 2562  และคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย (ก.บ.)  มีขอเสนอแนะ คือ ให
เพิ่มเติมนิยามของผูบริหาร  ผูชวยอธกิารบดี  
รองคณบดี  รองผูอํานวยการสาํนกั           
รองหัวหนาหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มี
ฐานะเทียบเทาคณะก็จะครอบคลุมทั้งหมด 

- แจงมติการประชุมใหแกหนวยงาน        
ที่เกี่ยวของไดรับทราบ 

- อธิการบดีลงนามในประกาศแลว เมื่อวนัที่ 
22 มีนาคม 2562 และแจงเวียนประกาศ
ใหแตละหนวยงานไดรับทราบ 

 
 

   มติ/ความเห็นของที่ประชมุ 
   รับทราบ   
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ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องนําเสนอเพื่อพจิารณา 
 

ระเบียบวาระที่ 4.1  ขอความเห็นชอบกําหนดแนวทางการขออนุญาตใชประโยชนในที่ดิน        
ราชพัสดุแทนการทําสัญญาเชากับกระทรวงศกึษาธิการ 

 

 สาระสําคัญโดยยอ 
 ตามบันทึกขอความที่ ศธ0550.1/566 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2562 เรื่อง การเชาที่ราชพัสดุ  

ตําบลสามบัณฑิต  อําเภออุทัย  จังหวัดพระนครศรอียุธยา 
 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ  เห็นชอบใหสํานักงานสภาสถาบันราชภัฏเชาที่ดินราชพัสดุ         

เพ่ือขยายโอกาสทางการศึกษาของสถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จํานวน 663 ไร  ณ ตําบลสาม
บัณฑิต  อําเภออุทัย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ตามสัญญาเชาที่ดินราชพัสดุเพ่ือการศึกษา เลขที่ 
1/2543  ลงวันที่ 11 มกราคม 2543 

 ทั้งนี้ตามสัญญาขอ 1 มีกําหนดระยะเวลาการเชา 20 ป นับตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2543       
ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2562  เนื่องจากสัญญาเชาที่ดินราชพัสดุเพ่ือการศึกษาดังกลาวจะสิ้นสุดลงใน
วันที่ 31 ธันวาคม 2562  ดังนั้นจึงขอนําเขาการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) 
เพ่ือพิจารณากําหนดแนวทางการขออนุญาตใชประโยชนในที่ดินราชพัสดุแทนการทําสัญญาเชากับ
กระทรวงศึกษาธิการตอไป 

 
  

มติ/ความเห็นของที่ประชมุ 
 ที่ประชุมยังไมขอพิจารณาการขออนุญาตใชประโยชนในที่ดินราชพัสดุแทนการทําสัญญาเชา
กับกระทรวงศึกษาธิการ   โดยขอใหผูบริหารชุดใหมไดพิจารณาตอไป  รวมทั้งไดเสนอใหความเห็นเพื่อ
ประกอบการพิจารณา  ดังตอไปนี ้

1. จากเอกสารมหาวิทยาลัยอาจใหเชาชวงอยู  ซึ่งขัดกับสัญญาเชาที่ดินขอ 7 คือ ผูเชาจะไม
นําที่ดินที่เชา  อาคารหรือสิ่งปลูกสรางในที่ดินที่เชาท้ังหมดหรือบางสวนไปใหเชาชวง  และมหาวิทยาลัยได
เก็บคาเชามา  อีกทั้งสัญญาจะสิ้นสุดในเดือนธันวาคม 2562  ขอเสนอวาควรใหผูบริหารชุดใหมไดพิจารณา
ในเรื่องนี้ตอไป 

2. หากเก็บคาเชาเห็นวาไมเกิดประโยชนในการเชา  และทุกอยางมีการเปลี่ยนแปลง  เดิม
จะสรางเปนวิทยาเขต แตไมสามารถทําได  แนวทางคือจะเชาตอหรือไม  หากเชาตอควรตองวางแผนวาจะ
นําไปใชประโยชนอยางไร  ตองมีการกําหนดทิศทางที่ชัดเจน 

3. มหาวิทยาลัยเคยมีแนวคิดท่ีจะทําโซลาฟารม  แตมีขอจํากัดเรื่องระยะเวลา 25 ป  และ
ขณะนี้ก็จะใกลหมดสัญญาเชาและที่ดินก็ไมใชกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยโดยตรง หลังจากที่หมดสัญญา
แล ว  ท่ีผ านมาเป นการเช าที่  แตต อไปจะเปนการขอใช พ้ืนที่ จากกรมธนารักษ  ไม ใช จาก
กระทรวงศึกษาธิการ  หากใชตามวัตถุประสงคเดิมคือเพ่ือการศึกษา  ก็ยังของบประมาณได และไมมี
ขอจํากัดเรื่องระยะเวลา   

4. หากจะเชาตอที่ประชุมเสนอวาควรจะมีคณะทํางานเพ่ือศึกษาความเปนไปได 
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ระเบียบวาระที่ 4.2  ขอความเห็นชอบและขอเสนอแนะ (ราง) รายงานประจําป 2561 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

 สาระสําคัญโดยยอ 
 ตามที่กองนโยบายและแผน  งานติดตามและประเมินผล  มีหนาท่ีในการติดตามและ

ประเมินผลการดําเนินงานและรายงานผลการดําเนินงานตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย ซึ่งขณะนี้ไดดําเนินการ
จัดทํา (ราง) รายงานประจําป 2561 เสร็จเรียบรอยแลว  และตองนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ตอไป นั้น   

 ดังนั้น จึงขอนําเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) เพ่ือขอความเห็นชอบและ
ขอเสนอแนะ ตอไป 

 

มติ/ความเห็นของที่ประชมุ 
 ใหปรับแกไขตามขอเสนอแนะ และใหนําเขาเปนวาระสืบเนื่อง โดยมีขอเสนอแนะ ดังตอไปนี ้

1. ปกหนา แกไขคําวา annul  เปน   annual 
2. ปกใน แกไขคําวา annul เปน annual 
3. หนา 3 ธงประจํามหาวิทยาลัย สีแดง (อยูดานลาง) แกไขเปน (อยูดานลาง) 
4. หนา 5 คานิยมองคการ “เสียสละ สามัคคี  มีใจใฝรู” คําวา “มีใจใฝรู” ควรปรับเพราะ

เปนคําที่ใชกับตัวบุคคลมากกวาองคกร  ขอเสนอคําวา “มีน้ําใจ” 
5. หนา 5 คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค ขอ 1 ดานความรู ใหเพิ่มเติม รูวิธีหาความรู 
6. หนา 5 คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค ขอ 4 ดานบุคลิกนิสัย ใหเพ่ิมเติม เปน           

ผูที่มีวินัย    
7. หนา 6 การแบงสวนราชการตามกฎกระทรวง ระดับคณะ ใหปรับขอมูลใหเทากัน 
8. หนา 9 แกนามสกุลนายกสภามหาวิทยาลัย เปน จีระวุฒ ิ
9. หนา 9 แกไขชื่อกับรูปภาพของนายปราจิณ  เอ่ียมลําเนา  
10.  หนา 11 ขอ 11 นามสกุลของ ผศ.ดร.อัจฉรา แกไขเปน หลอตระกูล 
11.  หนา 13 ตรวจสอบคณะกรรมการของสภาคณาจารยและขาราชการใหถูกตอง 
12.  หนา 15 ชื่อ ผศ.ดร.อัจฉลา แกไขเปน ผศ.ดร.อัจฉรา หลอตระกูล   
13.  หนา 25 หลักสูตรของคณะวิทยาการจัดการ กับ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

สลับกัน 
14.  หนา 25 ตรวจสอบสาขาวิศวกรรมไฟฟา (วศ.บ.) ระดับ กศ.บป. ไมไดรับสมัคร     

นักศึกษาแลว 
15.  หนา 26 ตรวจสอบหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา     

วาปดหลักสูตรไปหรือยัง 
16.  หนา 26 เรียงลําดับที่ใหมใหถูกตอง และลําดับที่ 2 อาจารยประจําหลักสูตรใหตัดชื่อ

ของ ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ ออก 
17.  หนา 26 ลําดับท่ี 4 อาจารยประจําหลักสูตร ตัดชื่อของ รศ.ดร.อภินันท  จันตะนี ออก 
18.  หนา 27-33 อาจารยประจําหลักสูตร ใหตรวจสอบตําแหนงทางวิชาการใหถูกตอง และ
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หลังชื่อมีสัญลักษณ * มีความหมายวาอยางไร ใหไปแกไขใหถูกตอง 
19.  หนา 30 คณะวิทยาการจัดการ ลําดับท่ี 3 อาจารยประจําหลักสูตร ตัดชื่อของ         

ดร.อภิชาติ  พานสุวรรณ ออก 
20.  หนา 31 ลําดับท่ี 10 อาจารยประจําหลักสูตร ตัดชื่อของ  นายพิเนต ตันศิริ ออก 
21.  หนา 46 ผลการดําเนินงานดานการวิจัย  รูปแบบการนําเสนอของแตละหนวยงาน     

ใหเหมือนกัน และเชื่อมโยงกันได 
22.  หนา 109 วรรค 2  ตัดขอความวา “บรรยากาศเมื่อชวงเชาที่ผานมา” ออก 
23.  การขอขอมูลจากคณะ ใหใสขอมูลท่ีมีอยูแลวไปกอน และใหคณะชวยกรอกเพ่ิมเติม

และตรวจสอบความถูกตอง และเมื่อกรอกขอมูลเรียบรอยแลวใหจัดสงไปยังแตละคณะเพ่ือตรวจสอบความ
ถูกตองกอนรวมเลม 

24.  วางแผนการทํางานกับคณะทํางานอยางจริงจังวาตองมีหนาท่ีอะไรบาง  เชน            
ทีมประสานงาน ทีมบรรณาธิการ 

25.  ไมควรจะจํากัดขอบเขตเฉพาะ 4 คณะ ตองครอบคลุมพันธกิจของมหาวิทยาลัย และ
ครอบคลุม 8 หนวยงาน  

26.  ตรวจสอบความถูกตองของขอมูล  คําถูกคําผิด  ตําแหนงทางวิชาการในปจจุบันให
ถูกตอง 

27.  ใหแตงตั้งคณะกรรมการจัดทํารายงานประจําปของมหาวิทยาลัย และปรับเปลี่ยน
รูปแบบ  การนําเสนอขอมูล  และวางกระบวนการข้ันตอนใหม ไมจําเปนตองทํารูปแบบเดิม    
 

ระเบียบวาระที่ 4.3  ขอความเห็นและขอเสนอแนะรายงานผลภาวะการณมีงานทําของบัณฑิต            
ปการศึกษา 2561 (ขอมูลบัณฑิตจบปการศึกษา 2560) 

 

 สาระสําคัญโดยยอ 
 ตามตัวบงชี้ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ระดับหลักสูตร  ตัวบงชี้ที่ 2.2    

รอยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ไดงานทํา  หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป โดยมหาวิทยาลัยได
มอบหมายใหหนวยงานติดตามภาวะการณมีงานทําของบัณฑิต และคุณภาพของบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  เพ่ือใหเปนไปตามกรอบระยะเวลาที่กําหนด  โดยรอบ         
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2561 มีบัณฑิตที่จบการศึกษาและตอบแบบสอบถาม
ภาวะการณมีงานทําของบัณฑิตแลว  แตยังไมครบถวน  ยังไมถึงเกณฑที่กําหนด (รอยละ 70) งานประกัน
คุณภาพ จึงไดจัดทํารายงานผลภาวะการณ มีงานทําของบัณฑิต  ปการศึกษา 2561 (ขอมูลบัณฑิตจบ      
ปการศึกษา 2560) รายละเอียดตามเอกสารแนบ เพ่ือเปนขอมูลในการติดตามการกรอกขอมูลของบัณฑิต  
และเตรียมความพรอมรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ปการศึกษา 2561 ตอไป 

 เรื่องนี้ไดผานการพิจารณาจากที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและดําเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษา ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 25 – 26 มีนาคม 2562 

 

มติ/ความเห็นของที่ประชมุ 
 ใหนํากลับไปแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) และใหนํา
กลับมาพิจารณาเปนวาระสืบเนื่องตอไป 
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 ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) มีดังตอไปนี ้

1. ควรมีวิธีการอ่ืนในการเก็บแบบสอบถาม เชนใหตอบแบบสอบถามในวันที่บัณฑิตมาจอง
ชุดครุย 

2. ตอบแบบสอบถามผานทางระบบโดยใหสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ออกแบบให 

3. มอบทีมงานไปตรวจสอบวาเปนขอมูลในปไหน ใหกําหนดระยะเวลาเพื่อใหไดขอมูลที่มี
ความชัดเจน  มีการวางแผนในหลายรูปแบบ  โดยผานคณะและสาขาวิชาเพ่ือใหไดขอมูลการตอบกลับ  
และควรมีเงื่อนไขบังคับในการตองตอบแบบสอบถาม 
 

ระเบียบวาระที่ 4.4  ขอความเห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา     
วาดวย  คาใชจายสนับสนุนในการทําผลงาน พ.ศ. .... 

 

 สาระสําคัญโดยยอ 
 โดยที่เปนการสมควรใหแกไขระเบียบสภาประจําสถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เกี่ยวกับการสนับสนุนคาใชจายในการทําผลงานวิชาการ  และเพิ่มเติมการสนับสนุนคาใชจาย         
ในการทํ าผลงานให กับบุ คลากรสายสนับสนุนวิชาการ  ในสั ง กัดมหาวิทยาลั ยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา  เพ่ือใหสอดคลองกับสภาพการณในปจจุบันและขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยาเกี่ยวกับมาตรฐานการกําหนดระดับตําแหนงและการแตงตั้งขาราชการและ
พนักงานมหาวิทยาลัยใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน 

 งานนิติการไดรับมอบหมายจากผูบริหารจัดทํา (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา วาดวย คาใชจายสนับสนุนในการทําผลงาน พ.ศ. .... ข้ึน โดยแกไขและเพ่ิมเติม
เนื้อหาสาระดังนี ้

1. แกไขจากระเบียบสภาประจําสถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ฉบับป พ.ศ. 2546        
เปนระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  เพ่ือใหสอดคลองกับสภาพการณในปจจุบัน       
ซึ่งเงินสนับสนุนคาใชจายในการทําผลงานวิชาการของคณาจารยระดับผูชวยศาสตราจารย           
รองศาสตราจารย และศาสตราจารย  ไดกําหนดอัตราคงเดิมตามกําหนดไวในระเบียบสภาประจํา
สถาบันฯ 

2. เพ่ิมเติมเนื้อหาการสนับสนุนคาใชจายในการทําผลงานของพนักงานมหาวิทยาลัย         
สายสนับสนุนวิชาการ  โดยกําหนดใหมหาวิทยาลัยจายเปนเงินรายไดสนับสนุนการทําผลงานนระดับ
ชํานาญการ  ชํานาญการพิเศษ  เชี่ยวชาญ  และเชี่ยวชาญพิเศษ  เพ่ือเปนขวัญและกําลังใจใหทํา
ผลงานมากยิ่งขึ้น  และเพื่อใหสอดคลองกับขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย  
การบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562 ขอ 26 ท่ีกําหนดวา “พนักงาน
มหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการอาจถูกเลิกจางได หากภายใน 9 ป นับตั้งแตวันที่ดํารงตําแหนง
ปฏิบัติการ  และไมสามารถเขาสูตําแหนงชํานาญการได  ใหปฏิบัติงานตออีก 2 ป โดยไมมีสิทธิไดรับ
การพิจารณาเลื่อนคาจางประจําป....” 
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มติ/ความเห็นของที่ประชมุ 
 เห็นชอบในหลักการ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย คาใชจาย
สนับสนุนในการทําผลงาน พ.ศ. ....  และเม่ือปรับแกไขเรียบรอยแลวใหนํามาพิจารณาเปนวาระสืบเนื่อง       
ในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งตอไป  
 ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) มีดังตอไปนี้ 

1. ขาดหลักเกณฑวิธีการในการจาย 
2. เพ่ิมบทเฉพาะกาลใหครอบคลุมตั้งแตเมื่อไหร  ใครบาง 
3. หาขอมูลจากที่อื่นมาเปนฐานในการพิจารณา 
4. พิจารณาตัวเลขคาใชจายในการสนับสนุนการทําผลงานใหเหมาะสม 
5. ใหทบทวนคาตอบแทนของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการดวย 

 

ระเบียบวาระที่ 4.5  ขอความเห็นชอบการจัดตั้งโครงการจัดตั้งศูนยภาษาและการศึกษา
นานาชาติ (สวนงานภายใน) ใหมีระดับคณะ/สํานักหรือเทียบเทาตาม
ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เร่ือง หลักเกณฑการจัดตั้งสวน
งานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2555 

 

 สาระสําคัญโดยยอ 
 ดวยโครงการจัดตั้งศูนยภาษาและการศึกษานานาชาติมีบทบาทภารกิจดานการจัด     

การเรียนการสอนและการบริหารจัดการในรายวิชา  การใหบริการวิชาการดานภาษาพัฒนาศักยภาพ
ดานภาษาใหกับนักเรียน  นักศึกษา และประชาชนทั่วไป  จึงมีความประสงคที่จะยกระดับโครงการ
จัดตั้งศูนยภาษาและการศึกษานานาชาติใหมีฐานะเทียบเทาระดับคณะ/สํานักหรือเทียบเทาตาม
ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เรื่อง หลัก เกณฑการจัดตั้ งสวนงานภายในของ
สถาบันอุดมศกึษา พ.ศ. 2555    

 

มติ/ความเห็นของที่ประชมุ 
 ยังไมพิจารณา  ใหนําไปปรับแกไขและใหนําเขาการประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย (ก.บ.) เปนวาระสืบเนื่องตอไป   
 ที่ประชุมมีขอเสนอแนะที่หลากหลายในการผลักดันโดยอยูภายใตเงื่อนไข ดังตอไปนี้  

1. ใหปรับวาระใหมเปนโครงการยกระดับ...... 
2. รูปแบบการจัดทําเอกสารใหตรงกับการเสนอวาระ และมีรายละเอียดตามรูปแบบที่

กําหนด 
3. ผลักดันใหเปนหนวยงานภายใน   
4. ตองไมกระทบกับเงินรายไดของมหาวทิยาลัย  
5. ตองพัฒนางานวิชาการเปนหลัก และลักษณะงานไมจัดตั้งทับซอนกับหนวยงานอื่น เชน 

วิจัย   
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6. มีหนาที่จัดการเรียนการสอนในสาขาที่เปนนานาชาติ 
7. ตามพระราชบัญญัติการบริหารสวนงานภายใน พ.ศ.2550 การจัดตั้งหนวยงานตองทํา

เปนขอบังคับไมใชระเบียบ 
 

ระเบียบวาระที่ 4.6  ขอความเห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
วาดวย  การจัดตั้งและบริหารโครงการจัดตั้งศูนยภาษาและการศึกษา
นานาชาติ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

 สาระสําคัญโดยยอ 
 ดวยโครงการจัดตั้งศูนยภาษาและการศึกษานานาชาติมีความประสงคขอจัดตั้งโครงการ

จัดตั้งศูนยภาษาและการศกึษานานาชาติ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาใหมีฐานะเทียบเทา
ระดับคณะ/สํานักหรือเทียบเทาตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑการจัดตั้ง
สวนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2555 จึงเล็งเห็นวาควรใหมีระเบียบฯ เพ่ือให            
การบริหารงานของโครงการจัดตั้งศูนยภาษาและการศึกษานานาชาติเปนไปดวยความเรียบรอยและ
เปนไปตามระเบียบ  

 

มติ/ความเห็นของที่ประชมุ 
 ยังไมพิจารณา  ใหนําไปปรับแกไขและใหนําเขาการประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย (ก.บ.) เปนวาระสืบเนื่องตอไป   
 ที่ประชุมมีขอเสนอแนะที่หลากหลายในการผลักดันโดยอยูภายใตเงื่อนไข ดังตอไปนี้  

1. ใหปรับวาระใหมเปนโครงการยกระดับ...... 
2. รูปแบบการจัดทําเอกสารใหตรงกับการเสนอวาระ และมีรายละเอียดตามรูปแบบที่

กําหนด 
3. ผลักดันใหเปนหนวยงานภายใน   
4. ตองไมกระทบกับเงินรายไดของมหาวิทยาลัย  
5. ตองพัฒนางานวิชาการเปนหลัก และลักษณะงานไมจัดตั้งทับซอนกับหนวยงานอื่น     

เชน วิจัย   
6. มีหนาที่จัดการเรียนการสอนในสาขาที่เปนนานาชาติ 
7. ตามพระราชบัญญัติการบริหารสวนงานภายใน พ.ศ.2550 การจัดตั้งหนวยงานตองทํา

เปนขอบังคับไมใชระเบียบ 
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ระเบียบวาระที่ 5 แจงผลและนําเสนอแผนงานที่จะดําเนินการของหนวยงานตาง ๆ  
ระเบียบวาระที่ 5.1 คณบดีคณะครุศาสตร 
   

 สาระสําคัญโดยยอ 
 

รายงานผลการดําเนินงานขับเคลื่อนตามยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่น                        
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ครั้งที่ 5 เดือน มีนาคม 2562 
พื้นท่ี 5 บานพยอม  อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผูรับผิดชอบ คณะครุศาสตร 

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

1 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การสรางชุมชนแหงการเรียนรู
ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : 
PLC) เพ่ือพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ระหวางวันที่ 5 – 6 มีนาคม 2562  
ณ โรงเรียนพระอินทรศึกษา (กลอมอุทิศ) ตําบลพยอม 
อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา       

      

2 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง สงเสริมสุขภาวะผูสูงอายุ 
“สุขภาพดี ชีวิตยั่งยืน”  
ระหวางวันที่ 8 – 9 มีนาคม 2562  
ณ ตําบลพยอม ตําบลพยอม อําเภอวังนอย  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

      

3 อบรมการผลิตผลิตภัณฑขาวแตนจิ๋วเบญจรงคหลากสี 
ระหวางวันที่ 14 – 15 มีนาคม 2562  
ณ  โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห อําเภอวังนอย  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

      

4 คายภาษาอังกฤษเชิงวิชาการเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน  
ในวันที่ 20 มีนาคม 2562  
ณ  โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห อําเภอวังนอย  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

      

5 การนิเทศติดตามกิจกรรมการสรางชุมชนแหงการเรียนรู
ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : 
PLC) เพ่ือพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา
ระหวางวันที่ 26 มีนาคม 2562  
ณ โรงเรียนพระอินทรศึกษา (กลอมอุทิศ) ตําบลพยอม 
อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา       
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 5 กิจกรรม       
 

หมายเหตุ 

ดาน 1 หมายถึง การสืบสานโครงการตามพระราชดําริและนําศาสตรพระราชาสูการพัฒนาที่ยั่งยืน 

ดาน 2 หมายถึง การพัฒนาดานเศรษฐกิจ 

ดาน 3 หมายถึง การพัฒนาสังคม 

ดาน 4 หมายถึง การพัฒนาดานสิ่งแวดลอม 

ดาน 5 หมายถึง การยกระดับภูมิปญญาทองถ่ินและทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรม 

ดาน 6 หมายถึง การพัฒนาโรงเรียน ครู นักเรียนและ/หรือ บุคลากรทางการศึกษา 
 

รายงานความคืบหนาการดําเนินงานยุทธศาสตรการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
กิจกรรมผลิตและพัฒนาครูของครู 
ลําดับท่ี ชื่อกิจกรรม วันที่ กลุมเปาหมาย 

1 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เทคนิคการเขียน
บทความวิชาการและบทความวิจัยตามเกณฑการ
กําหนดตําแหนงทางวิชาการ” 

28 มีนาคม 2562 คณาจารยคณะครุศาสตร 

2 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเขียนโครงการใหมี
ประสิทธิภาพ 

29 มีนาคม 2562 คณาจารยคณะครุศาสตร 

 

กิจกรรมผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ลําดับท่ี ชื่อกิจกรรม วันที่ กลุมเปาหมาย 
1 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การสรางสื่อแอนิเมชัน

เด็กปฐมวัยในการจัดการเรียนรูศตวรรษที่ 21” 
2-3 มีนาคม 2562 ครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา 
2 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “เศรษฐศาสตรสําหรับ

ครูผูสอนสังคมศึกษาในศตวรรษที่ 21” 
9 มีนาคม 2562 ครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา 
3 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาเด็กกลุม

เสี่ยงที่มีความบกพรองทางการเรียนรู ในศตวรรษ
ที่ 21” 

9-10 มีนาคม 2562 ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

4 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Education 4.0 ถอด
บทเรียนจากการลงพ้ืนที่โบราณสถานในเมือง
มรดกโลกของไทยเพ่ือสรางองคความรูบูรณาการ 
8 กลุมสาระการเรียนรู” 
 

9-10 มีนาคม 2562 ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

5 อบรมเชิงปฏิบัติการ  
“การพัฒนาการสอนสังคมศึกษา และการผลิต
นวัตกรรมการศึกษา” 

30-31 มีนาคม 2562 ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 



 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา  ครั้งที่  5/2562 

 

16 

ลําดับท่ี ชื่อกิจกรรม วันที่ กลุมเปาหมาย 
6 การพัฒนาการสอนสังคมศึกษาและการผลิต

นวัตกรรมทางการศึกษา (Educational 
Innovation) สําหรับครูกลุมสาระสังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม ที่ไมมีวุฒิทางสังคมศึกษา 

30-31 มีนาคม 2562 ครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 

 

กิจกรรมผลิตและพัฒนานักศึกษาครู 

ลําดับท่ี ชื่อกิจกรรม วันที่ กลุมเปาหมาย 
1 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Soft Skill : ทักษะ

การทํางานของครมูืออาชีพ” 
9-10 มีนาคม 2562 นักศึกษาชั้นปที่ 4  

- สาขาวิชาวิทยาศาสตร 
- สาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย 

2 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาคุณความ
เปนครูของนักศึกษาคณะครุศาสตรดวย
กระบวนการจิตตปญญา” 

10 มีนาคม 2562 นักศึกษาชั้นปที่ 3  
- สาขาวิชาสังคมศึกษา 
- สาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย 

3 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Soft Skill : ทักษะ
การทํางานของครมูืออาชีพ” 

16-17 มีนาคม 2562 นักศึกษาชั้นปที่ 4  
- สาขาวิชาการสอน
ภาษาไทย 
- สาขาวิชาคณิตศาสตร 

4 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาคุณความ
เปนครูของนักศึกษาคณะครุศาสตรดวย
กระบวนการจิตตปญญา” 

17 มีนาคม 2562 นักศึกษาชั้นปที่ 3  
- สาขาวิชาสังคมศึกษา 
- สาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย 

5 การพัฒนาเด็กกลุมเสี่ยงตอปญหาพัฒนาการและ
นักเรียนที่มีปญหาทางการเรียนรูในชุมชน จํานวน 
2 โรงเรียน  
 -  โรงเรียนวัดทําใหม  
 -  โรงเรียนวัดสามเรือน 

21 มีนาคม 2562 นักศึกษาชั้นปที่ 4  
- สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ 
- สาขาวิชาการสอน
ภาษาไทย 

6 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาคุณความ
เปนครูของนักศึกษาคณะครุศาสตรดวย
กระบวนการจิตตปญญา” 

27 มีนาคม 2562 นักศึกษาชั้นปที่ 3  
- สาขาวิชาคณิตศาสตร  
- สาขาวิชาพลศึกษา 

7 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาบุคลิกภาพเพ่ือ
การเขาสูวิชาชีพคร ู  

27 มีนาคม 2562  นักศึกษาชั้นปที ่5  
คณะครุศาสตร  

8 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Soft Skill : ทักษะ
การทํางานของครมูืออาชีพ” 

30-31 มีนาคม 2562 นักศึกษาชั้นปที่ 3  
- สาขาวิชาการ
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ลําดับท่ี ชื่อกิจกรรม วันที่ กลุมเปาหมาย 
ประถมศึกษา 
- สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ
และการสอนภาษาไทย  
– สาขาวิชาการสอน
ภาษาอังกฤษ 

9 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาคุณความ
เปนครูของนักศึกษาคณะครุศาสตรดวย
กระบวนการจิตตปญญา” 

31 มีนาคม 2562 นักศึกษาชั้นปที่ 3  
- สาขาวิชาคณิตศาสตร  
- สาขาวิชาพลศึกษา 

 
 

  ผลการดําเนินงานเดือนมีนาคม 2562 
ลําดับท่ี กิจกรรม วันที่/เวลา สถานที ่

1.  การพัฒนาทักษะและการเสริมสรางศกัยภาพ

สําหรับเด็กที่มีความตองการพิเศษ 

ทุกวันจันทร-วันศุกร ศูนยการศึกษาพิเศษ 

2.  ศึกษาดูงานศูนยการศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 12 

จังหวัดชลบุร ี

1  มีนาคม 2562 ศูนยการศึกษาพิเศษเขต
การศกึษา 12 จังหวัด
ชลบุร ี

3.  อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการสรางสื่อ 

แอนิเมชันเด็กปฐมวัยในการจัดการเรียนรูศตวรรษ

ที่ 21 

2-3 มีนาคม 2562  

เวลา 08.30-16.30 น. 

หองปฏิบัติการ

คอมพิวเตอร 31118 

อาคาร 100 ป 

4.  อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องเศรษฐศาสตรสําหรับ

ครูผูสอนสังคมศึกษาในศตวรรษที่ 21 

9 มีนาคม 2562  

เวลา 08.30-16.30 น. 

หองประชุม 204 อาคาร
ศูนยการศึกษาพิเศษ 

5.  อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาเด็กกลุมเสี่ยงที่
มีความบกพรองทางการเรียนรู ในศตวรรษที่ 21 

9-10 มีนาคม 2562  

เวลา 08.30-16.30 น. 

หองปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร 31114 
อาคาร 100 ป 

6.  อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Education 4.0 ถอด

บทเรียนจากการลงพ้ืนที่โบราณสถานในเมืองมรดก

โลกของไทยเพ่ือสรางองคความรูบูรณาการ 8 กลุม

สาระการเรียนรู 

9-10 มีนาคม 2562  

เวลา 08.30-16.30 น. 

จังหวัดลพบุรี 

7.  อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาคุณคาความ
เ ป น ค รู ข อ ง นั ก ศึ ก ษ าค ณ ะ ค รุ ศ า ส ต ร ด ว ย
กระบวนการจิตตปญญา 

10 มีนาคม 2562  

เวลา 08.30-16.30 น. 

หองประชุม 204 อาคาร
ศูนยการศึกษาพิเศษ 

8.  ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ 

ครุศาสตร ครั้งที่ 2/2562 

11 มีนาคม 2562 
เวลา 13.00 – 16.30 

หองประชุม 211 
อาคารปฏิบัติการคณะครุ
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ลําดับท่ี กิจกรรม วันที่/เวลา สถานที ่

น. ศาสตร 
 

9.  อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Soft Skill : ทักษะการ

ทํางานของครูมืออาชีพ 

16-17 มีนาคม 2562  

เวลา 08.30-16.30 น. 

หองประชุม 204 อาคาร

ครุสรรพสิทธิ ์

10.  อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาคุณคาความ
เ ป น ค รู ข อ ง นั ก ศึ ก ษ าค ณ ะ ค รุ ศ า ส ต ร ด ว ย
กระบวนการจิตตปญญา 

17 มีนาคม 2562  

เวลา 08.30-16.30 น. 

หองประชุม 204 อาคาร
ศูนยการศึกษาพิเศษ 

11.  การพัฒนาเด็กกลุมเสี่ยงตอปญหาพัฒนาการและ

นักเรียนที่มีปญหาทางการเรียนรูในชุมชน จํานวน 

2 โรงเรียน  

 -  โรงเรียนวัดทําใหม  

 -  โรงเรียนวัดสามเรือน 

21 มีนาคม 2562 โรงเรียนวัดทําใหม 

ต.บานสราง  

อ.บางปะอิน  

12.  ประชุมคณะกรรมการฝายพัฒนานักศึกษา และ
ทํานุศิลปวัฒนธรรม 

25 มีนาคม 2562 
เวลา 15.30-17.30 น. 

หองประชุม 204  
อาคารครุสรรพสิทธิ์ 
 

13.  จิตอาสาสํานึกรักษอยุธยามรดกโลก 
-สาขาวิชาสังคมศึกษา 
-สาขาวิชาพลศึกษา 

27 มีนาคม 2562 
เวลา 08.30-16.30 น. 

โรงเรียนวัดสะแก  
อําเภออุทัย   
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

14.  อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาบุคลิกภาพเพ่ือ
การเขาสูวิชาชีพคร ู  

27 มีนาคม 2562  

เวลา 08.30-16.30 น. 

หองประชุม 204 อาคาร
ครุสรรพสิทธิ ์

15.  อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาคุณคาความ
เ ป น ค รู ข อ ง นั ก ศึ ก ษ าค ณ ะ ค รุ ศ า ส ต ร ด ว ย
กระบวนการจิตตปญญา 

27 มีนาคม 2562  

เวลา 08.30-16.30 น. 

หองประชุม 204 อาคาร
ศูนยการศึกษาพิเศษ 

16.  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (4 ป) 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)  

นําเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 

27 มีนาคม 2562 
เวลา 09.30-12.00 น. 

หองประชุม 
อยุธยา-อาเซียน 

17.  อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องเทคนิคการเขียนบทความ
วิชาการและบทความวิจัยตามเกณฑการกําหนด
ตําแหนงทางวิชาการ 

28 มีนาคม 2562  

เวลา 08.30-16.30 น. 

หองประชุม 204 อาคาร
ครุสรรพสิทธิ ์

18.  อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเขียนโครงการใหมี
ประสิทธิภาพ 
 
 

29 มีนาคม 2562 
เวลา 08.30-16.30 น. 

หอง 204 อาคาร  ครุ
สรรพสิทธิ์ คณะครุศาสตร  



 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา  ครั้งที่  5/2562 

 

19 

ลําดับท่ี กิจกรรม วันที่/เวลา สถานที ่

 
 

19.  ขึ้นใบประกอบวิชาชีพครผููสําเร็จการศึกษา

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต จํานวน 318 คน  

28 มีนาคม 2562 

เวลา 08.30-12.00 น. 

สํานักงานคุรุสภา 

กรุงเทพมหานคร 

20.  อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Soft Skill : ทักษะการ

ทํางานของครูมืออาชีพ 

30-31 มีนาคม 2562  

เวลา 08.30-16.30 น. 

หอง 702 อาคาร 7 

21.  อบรมเชิงปฏิบัติการ  
“การพัฒนาการสอนสังคมศึกษา และการผลิต
นวัตกรรมการศึกษา” 

30-31 มีนาคม 2562 
เวลา 08.30-16.30 น. 

หอง 204 อาคาร   ครุ
สรรพสิทธิ์  
คณะครุศาสตร  

22.  อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาคุณคาความ
เ ป น ค รู ข อ ง นั ก ศึ ก ษ าค ณ ะ ค รุ ศ า ส ต ร ด ว ย
กระบวนการจิตตปญญา 

31 มีนาคม 2562  

เวลา 08.30-16.30 น. 

หองประชุม 204 อาคาร
ศูนยการศึกษาพิเศษ 

23.  การพัฒนาการสอนสังคมศึกษาและการผลิต
นวัตกรรมทางการศึกษา (Educational 
Innovation) สําหรับครูกลุมสาระสาระสังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม ที่ไมมีวุฒิทางสังคมศึกษา 

30-31 มีนาคม 2562  

เวลา 08.30-16.30 น. 

หองประชุม 201 อาคาร

ครุสรรพสิทธิ ์

แผนการดําเนนิงาน ประจําเดือน เมษายน 2562  

ลําดับท่ี กิจกรรม วันที่/เวลา สถานที ่

1.  การพัฒนาทักษะและการเสริมสรางศกัยภาพ

สําหรับเด็กที่มีความตองการพิเศษ 

ทุกวันจันทร-วันศุกร ศูนยการศึกษาพิเศษ 

2.  คลินิกสงเสริมและชวยเหลือบุคคลที่มีความ

ตองการพิเศษในสถานศึกษา/ชุมชน 

ชวงเดอืน เมษายน- 
พฤษภาคม 2562 

ศูนยการศึกษาพิเศษ 

3.  ประชุมนักศึกษาชั้นปที่ 3  

เพ่ือรับฟงปญหาเกี่ยวกับการเลือกโรงเรียน 

3 เมษายน 2562 

เวลา 13.00-15.00 น. 

หองประชุมอาคาร 100 ป 

4.  ประชุมคณะกรรมการติดตามงานประกันคุณภาพ

การศกึษา 

10 เมษายน 2562 หอง 201 อาคารครุสรรพ
สิทธิ์ คณะครุศาสตร  

5.  ครุศาสตรอยุธยามหาสงกรานต 
สืบสานวัฒนธรรมไทย 

10 เมษายน 2562 
เวลา 10.00-16.30 น. 

วัดบรมพุทธาราม 

6.  เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา 
-นักศึกษาชั้นปที่ 1- 4 คณะครุศาสตร 

17 เมษายน 2562 
เวลา 12.30-15.30 น. 

โดมโรงเรียนสาธิตมัธยม 

7.  ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ 24 เมษายน 2562 หองประชุม 211 
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ครุศาสตร ครั้งที่ 3/2562 เวลา 13.00–16.30 น. อาคารปฏิบัติการคณะครุ
ศาสตร 

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ   
 

ระเบียบวาระที่ 5.2  คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 

 สาระสําคัญโดยยอ 
 

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

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

1 โครงการเสริมสรางพลังอํานาจผูสูงอายุและเยาวชนเพ่ือการดําเนินชีวิตที่เปนสุข   
-คณะทํางานจัดอบรมเชิงปฏิบัติการสรางสื่อประกอบชุดกิจกรรมเสริมสราง
พลังอํานาจประชาชนเพ่ือการดําเนินชีวิตที่เปนสุข  ระวางวันที่ 29- 31 มีนาคม 
2562  ณ อ.อัมพวา  จ.สมุทรสงคราม ผลการดําเนินงาน ไดสื่อประกอบชุด
กิจกรรมเสริมสรางพลังอํานาจผูสูงอายุและเยาวชน เพ่ือใชในการดําเนิน
กิจกรรมตาง ๆ ตามชุดกิจกรรม   

      

2 โครงการออกแบบบรรจุภัณฑจากกระดาษและเชือกกลวยชุมชนบานลาว            
-คณะทํางานลงพื้นที่สํารวจและรวบรวมวัตถุดิบในการจัดโครงการเชิงพื้นที่ 
วันที่ 17 มีค 62 มีนาคม 2562  ณ  ชุมชนบานลาว  อ.ไชโย  จ.อางทอง 

      

3 โครงการสงเสริมการเรียนรูแบบชี้นําตนเองของเยาวชนผานภูมิปญญาทองถิ่น
ดวยเว็บแอพลิเคชั่นในชุมชนบานลาว                                                   
-คณะทํางาน ไดเดินทางไปเก็บขอมูลภาคสนามท่ีชุมชนบานลาว โดยการให
เยาวชนในชุมชน ซึ่งไดกําหนดเปาหมายเปนนักเรียนโรงเรียนวัดเยื้องคงคาราม
ชั้นปท่ี 4-5  จํานวน 30 คน จากการลงพ้ืนที่ครั้งท่ี 1 ไดใหเยาวชนชวยกันระดม
สมองคิดวาภูมิปญญาของชุมชนบานลาวมีอะไรบาง และนําเสนอในรูปแบบของ 
Mind Mapping หลังจากนั้นจึงไดนัดเยาวชนและภูมิปญญาเพ่ือทําการเก็บ
ขอมูลในรูปแบบของสื่อมัลตมิีเดียในการลงพื้นที่ครั้งที่ 2-3 ซึ่งในการเก็บขอมูล
ครั้งนี้ผูดําเนินการไดนํานักศึกษามารวมเก็บขอมูลภาคสนามดวย เม่ือวันที่ 2 
มีนาคม 2562  ณ  ชุมชนบานลาว  อ.ไชโย  จ.อางทอง 

      

4 โครงการรักษน้ํา รักษสิ่งแวดลอม รักษชุมชนโดยการพัฒนาและจัดการ
ผักตบชวาใหเปนดินและปุย                                                                  
-คณะทํางานลงพื้นทีส่ํารวจและรวบรวมวัตถุดิบในการจัดโครงการเชิงพื้นที่  
เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2562  ณ ชุมชนบานลาว  อ.ไชโย  จ.อางทอง 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการ 
เปนโครงการ/กิจกรรมดาน 
1 2 3 4 5 6 

5 โครงการสรางอัตลักษณทางวัฒนธรรมเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวและเศรษฐกิจ
ของชุมชนบานลาวเวียง                                                                          
- คณะทํางานลงพ้ืนที่ในการสํารวจขอมูลของชุมชนเชิงพ้ืนที่ เชิงอัตลักษณทาง
ชุมชน เชิงวัฒนธรรมประวัติความเปนมา เชิงภูมิอากาศและภูมิประเทศเพ่ือให
เห็นถึงเสนทางในชุมชนบานลาว ไดขอมูลเพียงเบ้ืองตนประมาณ 30 % เมื่อ
วันที่ 16 มีนาคม 2562 และทางทีมงานตองลงพ้ืนที่เก็บขอมูล ศึกษาดูงาน 
รวมถึงการศึกษาเอกสารตางที่เก่ียวของกับบานลาว และการทองเที่ยวเชิงอัต
ลักษณอีกในกิจกกรมครั้งตอไป                                                             
-คณะทํางานลงชุมชนในการศึกษาการเสนทางการทองเที่ยวของชุมชนบานลาว 
โดยไดศกึษาพรอมดวยคณะไดเดินสํารวจเชิงพ้ืนที่  เชิงอัตลักษณทางชุมชน  
เชิงวัฒนธรรมประวัติความเปนมา เชิงภูมิอากาศและภูมิประเทศเพ่ือใหเห็นถึง
เสนทางในชุมชนบานลาววามีอะไรที่มีความนาสนใจ  นาติดตามคนหาในการมา
สรางเสนทางการทองเท่ียวใหกับชุมชนไดบาง ทั้งนี้ยังไดทดลองนําเครื่องมือ 
GPS จากกลุมวิชาภูมิศาสตรมาทดลองการจับพิกัดของสถานที่ตาง ๆ ที่มี
ความสําคัญ และที่มีความนาสนใจมาเพ่ือสรางเปนเสนทางการทองเท่ียวที่
สําคัญในชุมชน ทั้งนี้ระบบ GPS ยังนํามาใชเพื่อการสรางจุดแลนมารคสําคัญ
ของหมูบานไดอีกดวย และจะนําพิกัดตาง ๆ ในหมูบานนําไปใสในระบบ 
Google Map เพื่อสะดวกสําหรับการสงสริมการทองเที่ยวตอไป กระบวนการนี้
เปนเพียงกระบวนการสํารวจเบื้องตน และทดลองจับพิกัดเบ้ืองตน เม่ือวันที่   
19 – 20 และ 23 มีนาคม 2562 

      

6 การพัฒนาเยาวชนใหใชสื่อออนไลนเพ่ือสงเสริมผลิตภัณฑชุมชนบานลาวเวียง 

- คณะทํางานไดไปสํารวจพ้ืนที่และขอมูลที่เก่ียวของของชุมชนบานลาว เพื่อ
เปนขอมูลในการนําไปสรางสรรคและผลิตสื่อ เชน สถานที่สําคัญในชุมชน  สินคา
และผลิตภัณฑที่โดดเดนของชุมชน รวมทั้งศึกษาความเปนมา ศิลปวัฒนธรรม
ของชุมชนบานลาว เพ่ือใหเยาวาชนมีความรูสึกเปนสวนหนึ่งของชุมชน มีความ
ภาคภูมิใจ และตองการมีสวนรวมในการสื่อสารขอมูลของชุมชนผานสื่อ
ออนไลน เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2562 

- คณะทํางานจัดอบรมข้ันตนเกี่ยวกับการรูเทาทันสื่อออนไลน เกี่ยวกับประโยชน
ในการใชสื่อออนไลน เพื่อการพูดคุยสนทนา และเปนเครื่องมือในการสื่อสาร
ขอมูลของชุมชนบานลาวใหกับบุคคลภายนอกทราบ ประโยชนของสื่อออนไลน
ในการคนหาขอมูลขาวสารตาง ๆ ท่ีจะเปนประโยชนตอตนเอง และตอชุมชน 
รวมทั้งการคนหาขอมูลที่จะชวยสนับสนุนในการประชาสัมพันธชุมชน ทั้งยังเปน
เครื่องมือในการชวยเปนชองทางในการคาขาย นําเสนอขอมูลและรูปภาพของ
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ที ่ โครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการ 
เปนโครงการ/กิจกรรมดาน 
1 2 3 4 5 6 

ชุมชนบานลาวใหเปนที่รูจักมากขึ้น เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
  ผลการดําเนินงานในเดือนมีนาคม 2562 
ที ่ วัน เดือน ป กิจกรรม สถานที ่

1 5 มี.ค.2562 สาขาวิชาภาษาจีน จัดกิจกรรมวิพากษหลักสูตรศิลปศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

หองประชุมหมื่น

จันทราช(หอง 43110) 

อาคารบรมพุทธาราม

(อาคาร 43)        

คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร 

2 6 มี.ค.2562 นักศึกษาชั้นปที่ 4 สาขาวิชาศิลปะการแสดง จัดการแสดงผล
งานสรางสรรค ละคร และนาฏยศิลป 

หองประชุม      

อาคาร 100 ป 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

3 8 มี.ค.2562 ใหการตอนรับ Professor Kazuo Takahashi รองอธิการบดี
ฝายวิเทศสัมพันธ มหาวิทยาลัยโตโย ประเทศญี่ปุน (Vice-
President for International Affairs, Toyo University) 
และคณะทํางานสํานักงานมหาวิทยาลัยโตโย ประจําประเทศ
ไทย เขาพบคณะผูบริหารคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

หองประชุมหมื่น

จันทราช(หอง 43110) 

อาคารบรมพุทธาราม

(อาคาร 43)        

คณะมนุษยศาสตรและ

ดาน 1 หมายถึง การสืบสานโครงการตามพระราชดําริและนําศาสตรพระราชาสูการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ดาน 2 หมายถึง การพัฒนาดานเศรษฐกิจ 
ดาน 3 หมายถึง การพัฒนาดานสังคม 
ดาน 4 หมายถึง การพัฒนาดานสิ่งแวดลอม 
ดาน 5 หมายถึง การยกระดับภูมิปญญาทองถ่ินและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
ดาน 6 หมายถึง การพัฒนาโรงเรียน ครู นักเรียน และ/หรือ บุคลากรทางการศกึษาในพื้นที ่
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เรื่องการทําความรวมมือทางวิชาการ (MOU) สังคมศาสตร 

4 13 มี.ค.2562 จัดงานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรวิชาการ ครั้งท่ี 5 : พลัง
นักศึกษา           พลังวิชาการ  ขับเคลื่อนสังคม และเวทีการ
นําเสนอผลงานระดับปริญญาตรี      ดานมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตรระดับชาติ ครั้งท่ี 1 

อาคาร 100 ป 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

5 15 มี.ค.2562 สาขาวิชาประยุกตศิลป นํานักศึกษาเขาศึกษาดูงาน ณ โรงงาน

เซรามิคเถาฮงไถ พิพิธภัณฑสถานแหงชาติจังหวัดราชบุรี และ 

d'Kunst Art Gallery  

จังหวัดราชบุร ี

ที ่ วัน เดือน ป กิจกรรม สถานที ่

6 16 มี.ค.2562 สาขาวิชาประยุกตศิลป จัดโครงการบริการวิชาการ กิจกรรม

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑจากภูมิปญญา

จักสานชุมชนบานแพรก 

พิพิธภัณฑภูมิปญญา
บานแพรก             
อ.บานแพรก          
จ.พระนครศรีอยุธยา 

7 18 มี.ค.2562 สาขาวิชาประวัติศาสตร จัดโครงการจัดทําศูนยการเรียนรู

ชุมชนบานลาว 

โรงเรียน              
วัดเยื้องคงคาราม     
ต.เทวราช อ.ไชโย    
จ.อางทอง 

8 20 มี.ค.2562 จัดประชุมคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร         ครั้งที่ 2/2562 

หองประชุมหมื่น

จันทราช(หอง 43110) 

อาคารบรมพุทธาราม

(อาคาร 43)        

คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร 

9 20 มี.ค.2562 จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเขาสูตําแหนงทางวิชาการ 
ครั้งที่ 2 วิทยากร คือ ผูชวยศาสตราจารย ดร.สหะโรจน กิตติ
มหาเจริญ อาจารยภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก 
คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง และอาจารยมูนี
เราะฮ ยีดํา รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธ 

หอง 104         

อาคารฉะไกรนอย

(อาคาร 1)         

คณะมนุษยศาสตร 

และสังคมศาสตร 

10 20 มี.ค.2562 สาขาวิชาภาษาญี่ปุน จัดกิจกรรมสรางทักษะการเรียนรูใน
ศตวรรษที่ 21 เรื่อง “เขาใจ เขาถึง และเปลี่ยนแปลงมุมมองตอ
ผูเรียนในศตวรรษท่ี 21” วิทยากรคือ อาจารยวิจิตรตา โปะฮง 
และอาจารยณัฏฐชญา ธาราวุฒิ อาจารยคณะครุศาสตร       

หอง 43107     

อาคารบรมพุทธาราม

(อาคาร 43)        

คณะมนุษยศาสตร 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และสังคมศาสตร 

11 20 มี.ค.2562 สาขาวิชาประวัติศาสตร จัดโครงการบูรณาการการเรียนการ
สอนกับการบริการวิชาการ ประวัติศาสตรทองถ่ินอยุธยา-
อางทอง กับการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร วิทยากร 
คือ รองศาสตราจารย ดร.ปรีดี พิศภูมิวิถี อาจารยคณะศิลป
ศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล อาจารย ดร.พิมพปฏิมา นเรศศิริ
กุล   และอาจารยศุภสุตา ปรีเปรมใจ อาจารยสาขาวิชา
ประวัติศาสตร 

หองประชุมตนโมก 

อาคารบรรณราช

นครินทร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

ที ่ วัน เดือน ป กิจกรรม สถานที ่

12 27 มี.ค.2562 จัดกิจกรรมเสวนาสาธารณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
ครั้งที่ 6 “การจัดการเรียนการสอนดนตรีในศตวรรษท่ี 21” 
วิทยากรรวมการเสวนา ไดแก รองศาสตราจารย ดร.วิบูลย 
ตระกูลฮุน รองคณบดีฝายวิชาการและวิจัย วิทยาลัยดนตรี 
มหาวิทยาลัยรังสิต, อาจารยมานพ นวมจิตต อาจารยโรงเรียน
วัดสระแกว(รุงโรจนธนกุลอุปถัมภ) และอาจารยสุดาทิพย เชาว
วัฒนาพานิช เจาของสถาบันโรงเรียนดนตรี Annie Music 
Studio 

หองประชุม      

อาคาร 100 ป 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

13 27-30      
มี.ค.2562 

สาขาวิชาภาษาญี่ปุน จัดกิจกรรม “คายภาษาญี่ปุนเพ่ือพัฒนา
ทักษะภาษา และมนุษยสัมพันธ” ใหกับนักศึกษาสาขาวิชา
ภาษาญี่ปุน 

The Princess Beach 

Resort & Spa       

อ.แกลง จ.ระยอง 

14 31 มี.ค.2562 สาขาวิชาภาษาญี่ปุน จัดกิจกรรมสัมมนาหลังฝกประสบการณ
วิชาชีพ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุน ชั้นปที่ 4 ปการศึกษา 
2561 โดยมีวิทยากร คือ  อาจารยดารา จันทรเพ็ง จาก
โรงเรียนสตรีอางทอง, คุณวชิราภรณ เทียมลี้  จากโชคเศรษฐีอ
พารทเมนท, คุณภีระฎา ลามอาวุโส จากบริษัทไทยซังโค  ศิษย
เกาสาขาวิชาภาษาญี่ปุน 

หอง 104        

อาคารฉะไกรนอย

(อาคาร 1)         

คณะมนุษยศาสตร 

และสังคมศาสตร 

15 29-31      
มี.ค.2562 

จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “สรางสื่อประกอบชุด

กิจกรรมเสริมสรางพลังอํานาจประชาชนเพื่อการดําเนินชีวิตที่

เปนสุข” 

เรือนไมริมน้ําโชติกา 

อําเภออัมพวา   

จังหวัดสมุทรสงคราม 
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แผนที่จะดําเนินงานในเดือน เมษายน 2562 

ที ่ วัน เดือน ป กิจกรรม สถานท่ี 

1 17 เม.ย.2562 จัดเลือกตั้งนายกสโมสรคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

ประจําปการศึกษา 2562 และตัวแทนสภานักศึกษาคณะ

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจําปการศกึษา 2562 

หอง 104          
อาคารฉะไกรนอย 
(อาคาร 1)         
คณะมนุษยศาสตร  
และสังคมศาสตร 

2 24 เม.ย.2562 ประชุมคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร             

ครั้งที่ 3/2562 

หองประชุมหมื่น
จันทราช(หอง 43110) 
อาคารบรมพุทธาราม
(อาคาร 43)        
คณะมนุษยศาสตร 
และสังคมศาสตร 

 
 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 

รับทราบ    
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ระเบียบวาระที่ 5.3 คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
 

 สาระสําคัญโดยยอ 
พ้ืนที่บานอบทม  อําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอางทอง ผูรับผิดชอบ คณะวิทยาการจัดการ 

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

1 โครงการยกระดับและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน สินคาชุมชน 
OTOP  
ในเดือนเมษายน คณะวิทยาการจัดการ ไดกําหนดวันลง
พ้ืนที่เพื่อชี้แจงกระบวนการและขั้นตอนการขอมาตรฐาน
ผลิตภัณฑชุมชน จํานวน 5 ชมุชน คือ  
- ชุมชนคลองจิก ผลิตภัณฑจากปลารา ลงพ้ืนที่วันที่ 10 
เมษายน 2562  
- ชุมชนรอซีดี ผลิตภัณฑผาลายไทย ลงพ้ืนที่วันที่ 17 
เมษายน 2562 
- ชุมชนบานลาว ผลิตภัณฑของที่ระลึก ลงพ้ืนที่วันที่ 19 
เมษายน 2562 
- ชุมชนบานอบทม ผลิตภัณฑขาวตังดิบ ลงพ้ืนที่วันที่ 23 
เมษายน 2562 
- ชุมชนบานพยอม ผลิตภัณฑหัวไชโปว ลงพ้ืนที่วันที่ 25 
เมษายน 2562 

      

 
หมายเหตุ 
ดาน 1 หมายถึง การสืบสานโครงการตามพระราชดําริและนําศาสตรพระราชาสูการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ดาน 2 หมายถึง การพัฒนาดานเศรษฐกิจ 
ดาน 3 หมายถึง การพัฒนาสังคม 
ดาน 4 หมายถึง การพัฒนาดานสิ่งแวดลอม 
ดาน 5 หมายถึง การยกระดับภูมิปญญาทองถ่ินและทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรม 
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ดาน 6 หมายถึง การพัฒนาโรงเรียน ครู นักเรียนและ/หรือ บุคลากรทางการศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ผลการดําเนินงานประจําเดือนมีนาคม  2562 

 
ลําดับ 

ที่ 
กิจกรรม วันที่/เวลา สถานที่ 

1 อบรมโปรแกรม EViews และโปรแกรม Stata 5 มีนาคม 2562 หองปฏิบตักิารคอมพิวเตอร 
31104 อาคาร 100 ป 

2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสงเสริมอาชีพเพ่ือ
สรางรายไดชุมชนบานอบทม : การทําของท่ีระลึก 
ดวยผาไทย 

5 – 6 มีนาคม 2562 องคการบริหารสวนตําบล 
ยี่ลน อําเภอวิเศษชัยชาญ 

จังหวัดอางทอง 
3 อบรมทักษะภาษาอังกฤษดานการบริหารทรัพยากร

มนุษย 
9 – 10 มีนาคม 2562 หองประชุมอินทนิล 1  

คณะวิทยาการจัดการ 

4 อบรมตลาดการเงนิและการลงทุนในหลักทรัพย 9 และ10 มีนาคม 2562 ณ หอง 425 อาคาร 4 
คณะวิทยาการจัดการ 

5 อบรมโปรแกรมสําเร็จรูปทางบัญชี 11 - 12 มีนาคม 2562 หองปฏิบัติการ 
สาขาวิชาการบัญชี  

คณะวิทยาการจัดการ 
6 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสงเสริมอาชีพเพ่ือ

สรางรายไดชุมชนบานอบทม : ผลติภัณฑชุมชนจาก
สานหวาย 

11 - 15 มีนาคม 2562 องคการบริหารสวนตําบล 
ยี่ลน อําเภอวิเศษชัยชาญ 

จังหวัดอางทอง 
7 ศึกษาดูงานนอกสถานที่สําหรับนักศึกษาชั้นปที่ 2 

สาขาวิชาการจัดการโลจสิติกส 
12 มีนาคม 2562 บริษัทการบินไทย จาํกัด 

(มหาชน) 
จังหวัดสมุทรปราการ 

8 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการสรางตราสินคาและสื่อ
ดิจิตอลสําหรับธุรกิจชุมชน 

13 มีนาคม 2562 กศน.มหาราช 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

9 โครงการพัฒนาผลงานทางวิชาการ “การจัดทําเอกสาร
ประกอบการสอน” 

13 มีนาคม 2562 หองประชุมอินทนิล 1 

10 การอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะหตนทุนการผลิต : 
ผลิตภณัฑของท่ีระลึก 

12-13  มีนาคม 2562 บานลาว ตําบลเทวราช 
อําเภอไชโย จังหวดัอางทอง 

11 การอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะหตนทุนการผลิต : 
ผลิตภณัฑผาลายไทย 

16-17 มีนาคม 2562 ชุมชนรอซีดี  
ตําบลคลองพระยาบันลือ 
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อําเภอลาดบัวหลวง 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

12 การอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะหตนทุนการผลิต : 
ผลิตภณัฑหัวไชโป 

19-20  มีนาคม  2562 บานพยอม ตําบลพยอม 
อําเภอวังนอย  

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
13 ศึกษาดูงานนอกสถานที่ดานการบริหารทรัพยากรมนุษย 20 มีนาคม 2562 ทาอากาศยานดอนเมือง 

14 การอบรมการเขียนโครงการวิจัยใหไดรับทุน 20-21 มีนาคม 2562 หองประชุมตนโมก 

ลําดับ 
ที่ 

กิจกรรม วันที่/เวลา สถานที่ 

15 กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่และแขงขันงาน
ประชุมวิชาการระดับปริญญาตร ี

22-25 มีนาคม 2562 มหาวิทยาลยัพะเยา 

16 กิจกรรม นักการตลาดสูโรงเรียน 23 มีนาคม 2562 โรงเรียนบางปะหัน 
อําเภอบางปะหัน 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
17 กิจกรรม MARKETING DAY 2019 ครั้งท่ี 2 “WAR 

ON WASTE : A Plate of Food” 
27 มีนาคม 2562 สนามหญาหนาอาคารปาตอง 

18 โครงการการใหความรูและการเพ่ิมประสิทธิภาพการหุม
หอผลิตภัณฑชุมชนดวยเทคนิค (Drop Test)  
เขตพื้นที่ชุมชนบานอบทม และชุมชนบานลาว 

27 มีนาคม 2562 ชุมชนบานอบทม และชุมชน
บานลาว จังหวัดอางทอง 

 
แผนการดําเนินงานประจําเดือน เมษายน 2562 
 
ลําดับ 

ที่ 
กิจกรรม วันที่/เวลา สถานที่ 

1 กิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต (รวมกับสถาบัน
อยุธยาศึกษา) 

10 เมษายน 2562 วัดบรมพุทธาราม 

2 กิจกรรม “เวทีแลกเปลีย่นเรยีนรู คณะวิทยาการ
จัดการ” 

24 เมษายน 2562 หองประชุมอินทนิล 1 
อาคารเจาพระยาโกษาธิบด ี

3 กิจกรรมฝกทักษะภาวะผูนําและการทํางานเปนทีม 25 – 26 เมษายน 2562 ศูนยอนุรักษปาชายเลนคลองโคน 
อําเภอเมือง 

จังหวัดสมุทรสงคราม 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชมุ 
รับทราบ   
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ระเบียบวาระที่ 5.4  คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
  

 สาระสําคัญโดยยอ 
รายงานความคืบหนาการดําเนินงานยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่น 

กิจกรรมในเดือน   มีนาคม 2562 
พื้นท่ี 3.  บานคลองจิก ต.คลองจิก อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา /ผูรับผิดชอบ คณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
 

ที่ โครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการ 
เปนโครงการ/กิจกรรมดาน 

1 2 3 4 5 6 
1 กิจกรรมในวันที่ 3 มีนาคม 2562 ของโครงการ “การพัฒนา และยกระดับ

ผลิตภัณฑอาหารจากเห็ดสูเชิงพาณิชยโดยการมีสวนรวมแบบฝงตัวกับวิสาหกิจ
ชุมชนกลุมเพาะเห็ด และแปรรูปเห็ดบานคลองทราย ตําบลคลองจิก อําเภอบาง
ปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” เปนการจัดประชุมสรุปผลการดําเนินโครงการ 
และประชุม เรื่อง “การสรางศูนยการเรียนรูการเพาะเห็ด และแปรรูปเห็ดบาน
คลองจิก” โดยจัดการประชุมแบบมีสวนรวม เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูในการกําหนด
รูปแบบ รายละเอียด การออกแบบ และการจัดวางตําแหนงนิทรรศการ  มี
ผูเขารวมประชุมท้ังสิ้น 18 คน (หัวหนาโครงการ ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิทยา 
ใจคํา) 

      

2 ในวันที่ 10 – 12  มีนาคม 2562  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีกําหนดดําเนิน
กิจกรรม “การสํารวจขอมูลดานสิ่งแวดลอม ณ ชุมชนบานคลองทราย ต. คลอง
จิก อ.บางปะอิน จ. พระนครศรีอยุธยา” โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาแนวทาง
ความสําเร็จของการของพัฒนาการชุมชนสีเขียวจากฐานขอมูลสิ่งแวดลอม 

      

3  ในวันท่ี 16 – 18 มีนาคม 2562  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีกําหนดดําเนิน
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “แนวปฏิบัติในการพัฒนาชุมชนบานคลองทรายสู
การเปนชุมชนสีเขียวอยางยั่งยืน ณ ชุมชนบานคลองทราย ต. คลองจิก อ.บางปะ
อิน จ. พระนครศรีอยุธยา” โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเสริมสรางเครือขายการ
พัฒนาทองถ่ินใหเกิดพลังการขับเคลื่อนสูสังคมสีเขียว 
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พื้นท่ี 2  บานลําไทร ต.ลําไทร อ.วังนอย จ.พระนครศรีอยุธยา /ผูรับผิดชอบ สํานักวิทยบริการฯ 
 

ที่ โครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการ 
เปนโครงการ/กิจกรรมดาน 

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

พัฒนาความฉลาดทางสุขภาพ (Health Literacy) ของผูสูงอายุและผูปวยโรคไม
ติดตอเรื้อรัง (NCDs) ในชุมชน บานลําไทร”  โดยมีรูปแบบการใหความรูเก่ียวกับ
โภชนาการผูสูงอายุและผูปวยโรคไมติดตอเรื้อรัง และไดมีกิจกรรมฝกพัฒนา
ผลิตภัณฑอาหารตามพลังงานที่เหมาะสมในแตวัย โดยมีกลุมเปาหมายเขารวม
ประชุม  30  คน 

      

2 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีกําหนดการจัดกิจกรรม “การสงเสริมและ
พัฒนาผลิตภัณฑ บานลําไทร” โดยมีกําหนดการในวันท่ี 4 – 5, 21 - 22  เดือน 
มีนาคม พ.ศ. 2562 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อถายทอดองคความรู เกี่ยวกับ
มาตรฐานของผลิตภัณฑชุมชน กระบวนการผลิต การประกันคุณภาพสินคา และ
การขอรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ ทั้งยังเปนการสงเสริมใหผูผลิตตระหนักถึง
ความปลอดภัยและมาตรฐานสําหรับผูบริโภค และหรือมาตรฐานผลิตภัณฑ
ชุมชน เพ่ือนําไปสูการผลิตเชิงพาณิชย โดยมีกลุมเปาหมายเขารวมประชุม  30  
คน 

      

 
พื้นท่ี 3  บานพยอม ต.พยอม อ.วังนอย จ.พระนครศรีอยุธยา /ผูรับผิดชอบ คณะครุศาสตร 
 

ที่ โครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการ 
เปนโครงการ/กิจกรรมดาน 

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

พัฒนาความฉลาดทางสุขภาพ (Health Literacy) ของผูสูงอายุและผูปวยโรคไม
ติดตอเรื้อรัง (NCDs) ในชุมชน บานพยอม”  โดยมีรูปแบบการใหความรูเก่ียวกับ
การบริหารกลามเนื้อและการออกกําลังกายแบบยืดเหยียด รวมถึงการสงเสริมให
ผูสูงอายุมีแนวทางการยกระดับความเปนอยูในชีวิตประจําวันของผูสูงอายุใน
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พ้ืนที่ โดยมีกลุมเปาหมายเขารวมประชุม  30  คน 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายงานความคืบหนาการดําเนินงานยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่น 
กิจกรรมในเดือน  เมษายน 2562 

พื้นท่ี 4  บานอบทม  อําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอางทอง/ผูรับผิดชอบ  คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร  

ที่ โครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการ 
เปนโครงการ/กิจกรรมดาน 

1 2 3 4 5 6 
1 ในวันท่ี  25  เมษายน  2562  มีกําหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ           

“การพัฒนาความฉลาดทางสุขภาพ (Health Literacy) ของผูสูงอายุและ
ผูปวยโรคไมติดตอเรื้อรัง (NCDs) ในชุมชน บานอบทม” โดยมีรูปแบบการ
ใหความรูเก่ียวกับการบริหารกลามเนื้อและการออกกําลังกายแบบยืด
เหยียด รวมถึงการสงเสริมใหผูสูงอายุมีแนวทางการยกระดับความเปนอยู
ในชีวิตประจําวันของผูสูงอายุในพ้ืนที่ โดยมีกลุมเปาหมายเขารวมประชุม 
30 คน 

      

 
ดาน 1 หมายถึง การสืบสานโครงการตามพระราชดําริและนําศาสตรพระราชาสูการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ดาน 2 หมายถึง การพัฒนาดานเศรษฐกิจ 
ดาน 3 หมายถึง การพัฒนาดานสังคม 
ดาน 4 หมายถึง การพัฒนาดานสิ่งแวดลอม 
ดาน 5 หมายถึง การยกระดับภูมิปญญาทองถ่ินและทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรม 
ดาน 6 หมายถึง การพัฒนาโรงเรียน ครู นักเรียน และ/หรือ บุคลากรทางการศึกษาในพ้ืนที ่
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ผลการดําเนินงานเดือนมีนาคม 2562 
วันที่ กิจกรรม สถานที่ 

15 กุมภาพันธ 
2562 

สาขาวิชาเคมีไดดําเนินการจัดกิจกรรมกําจัดสารเคมีที่ใชแลวและ
ของเสียอันตรายที่ถูกเก็บรวบรวมไวดานหลังอาคาร 5 เปนจํานวน
มาก และถูกสะสมไวเปนระยะเวลานาน โดยไดรับการสนับสนุน
งบประมาณดําเนินการจากโครงการ Green University ของ
มหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังประชาสัมพันธใหสาขาที่มีของเสีย
อันตราย เชน สาขาวิชาเกษตรศาสตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร
สิ่งแวดลอมไดรวมนําของเสียมากําจัดดวย โดยนําของเสียอันตราย
สงกําจัดโดยบริษัทรีไซเคิลเอนจิเนียเริ่ง จํากัด ผลการดําเนินการ
เปนไปดวยดีสามารถกําจัดของเสียอันตรายที่อยูดานหลังอาคาร 5 
ไดเกือบ 90%  นอกจากนี้ทางบริษัทยังมอบถังเก็บของเสีย
อันตรายไวใหเพ่ือจัดเก็บสารเคมีและของเสียอันตรายใหถูกวิธีอีก
ดวย 

ดานหลังอาคาร 5 
วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี ม.ราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

3 มีนาคม 2562 ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิทยา ใจคํา อาจารยประจําสาขาวิชา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร และคณะกรรมการดําเนิน
โครงการ “การพัฒนา และยกระดับผลิตภัณฑอาหารจากเห็ดสูเชิง
พาณิชยโดยการมีสวนรวมแบบฝงตัวกับวิสาหกิจชุมชนกลุมเพาะ
เห็ด และแปรรูปเห็ดบานคลองทราย ตําบลคลองจิก อําเภอบางปะ
อิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” ไดดําเนินการจัดประชุมสรุปผล    
การดําเนินโครงการฯ และประชุม เรื่อง “การสรางศูนยการเรียนรู
การเพาะเห็ด และแปรรูปเห็ดบานคลองจิก” โดยมีวัตถุประสงค
เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูเก่ียว    การดําเนินงานของโครงการฯ 
ตลอดระยะเวลา 5 เดือนที่ผานมา และรวมกันกําหนดรูปแบบ 
รายละเอียด การออกแบบ และการจัดวางตําแหนงนิทรรศการของ
ศูนยการเรียนรูฯ 

วิสาหกิจชุมชนตําบล
คลองจิก อ.บางปะอิน   
จ.พระนครศรีอยุธยา 

13 มีนาคม 2562 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดดําเนินโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ “การเขียนเอกสารทางวิชาการ และการพิจารณาเลือก

หองประชุม 1         
คณะวิทยาศาสตรและ
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วารสารในการเผยแพรผลงาน” เพื่อเตรียมความพรอมและเตรียม
ผลงานในการเสนอขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการของคณาจารย 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
 
 
 
 
 

เทคโนโลยี ม.ราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

 

วันที่ กิจกรรม สถานที่ 
20 มีนาคม 2562 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ีไดจัดกิจกรรมการประกวดรอง

เพลง S&T Singing Contest ภายใตกิจกรรมสงเสริมกีฬาและ
นันทนาการแกนักศึกษาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ีซึ่ง
กิจกรรมไดจัดขึ้นเปนไปดวยความเรียบรอย โดยมีผลการประกวด 
ดังนี้ 
รางวัลการประกวดรองเพลงไทยลูกทุง 
รางวัลชนะเลิศ ไดรับเงินรางวัล 1,000 บาท และเกียรติบัตร   
ไดแก นางสาวพิชชาภา สบายวรรณ สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต
พืช 
รางวัลรองชนะเลิศอนัดับ 1  ไดรับเงนิรางวัล 800 บาท และ
เกียรติบัตร 
ไดแก นางสาววาสินี สิงหนาท สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
รางวัลรองชนะเลิศอนัดับ 2  ไดรับเงนิรางวัล 500 บาท และ
เกียรติบัตร 
ไดแก นางสาววิสุดา วงษรักษา สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย 

หองประชุม 1 คณะ
วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี  
ม.ราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

 รางวัลชมเชย ไดรับเงินรางวัล 350 บาท และเกียรติบัตร 
ไดแก นางสาวอรญา ศรีทับทิม สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย 
รางวัลการประกวดรองเพลงไทยสากล 
รางวัลชนะเลิศ  ไดรับเงนิรางวัล 1,000 บาท และเกียรติบัตร 
ไดแก นายสรวิชณ มุสิการุณ สาขาวิชาคณิตศาสตร 
รางวัลรองชนะเลิศอนัดับ 1  ไดรับเงนิรางวัล 800 บาท และ
เกียรติบัตร 
ไดแก นางสาวกิตติยา มงคลฤกษ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย      
รางวัลรองชนะเลิศอนัดับ 2  ไดรับเงินรางวัล 500  บาท และ
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เกียรติบัตร 
ไดแก นางสาวศิรินญา แกนนาค สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย 
รางวัลชมเชย ไดรับเงินรางวัล 350 บาท และเกียรติบัตร 
ไดแก นายวีรพันธ ลิ่วโรจนสกลุ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 
รางวัลชมเชย ไดรับเงินรางวัล 350 บาท และเกียรติบัตร 
ไดแก นายอรรถสิทธิ์ แสงแถวทิม สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร 
 

วันที่ กิจกรรม สถานที่ 
27 มีนาคม 2562 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี  ไดจัดกิจกรรมชวนชาววิทยทําดี

เพ่ือสังคม Season 2  
โครงการพัฒนานักศึกษาตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัยและ
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค ในวันพุธท่ี 27 มีนาคม 2562 
เวลา 08.30-12.00 น. ณ วัดสีกุก ตําบลน้ําเตา อําเภอบางบาล 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  โดยไดรับเกียรติจาก ผศ.ดร.วิมลพรรณ 
รุงพรหม คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (ประธานในพิธี) 
โดยมีการการดําเนินงานระหวางคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
งานกิจการนักศึกษา กับ อบต.น้ําเตา อ.บางบาล จ.อยุธยา และวัด
สีกุกรวมจัดกิจกรรมสรางอาชีพใหกับคนในชุมชน และกิจกรรมอ่ืน 
ๆ  ดังนี ้
1.  กิจกรรมทําสบูเหลว 
2.  กิจกรรม 3 อ. (อาหาร ออกกําลังกาย อารมณ) 
3.  กิจกรรมรักชุมชน รักษสิ่งแวดลอม 
4.  กิจกรรม 5 ส  
จากผลการดําเนินงาน ทําใหมีเครือขายที่ดีและทํากิจกรรมรวมกัน 
มีการทํางานระหวางมหาวิทยาลัยฯ หนวยงานรัฐ และคนในชุม 
สงเสริมเกิดอาชีพใหกับคนในชุมชน เกิดความสัมพันธภาพที่ดีตอ
กัน ไดทํางานรวมกัน และพัฒนาทักษะการทํางานเปนทีมของ
นักศึกษา สงเสริมใหชุมชน วัด สถานศึกษา  

วัดสีกุก ต.น้ําเตา 
 อ.บางบาล  

จ.พระนครศรีอยุธยา 

30 มีนาคม 2562 สาขาวิชาเคมีไดดําเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิค
พ้ืนฐานและการใชเครื่อง HPLC ใหกับนักศึกษาสาขาวิชาเคมี
จํานวน 25 คน โดยมีวิทยากรผูเชี่ยวชาญทางดานการวิเคราะห
สารดวยเครื่อง HPLC มาเปนผูใหความรูและฝกปฏิบัติการใช
เครื่องมือดังกลาว พรอมทั้งแนะนําวิธีการดูแลรักษาเครื่อง HPLC 
ใหถูกวิธ ี
 

หอง 503 คณะ
วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี ม.ราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 
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วันที่ กิจกรรม สถานที่ 
30 มีนาคม 2562 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ไดจัดอบรมประกันคุณภาพแก

นักศึกษาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กิจกรรมจัดข้ึน ในวัน
เสารที่ 30 มีนาคม 2562 เวลา 08.30-16.30 น. เพ่ือใหนักศึกษา
ไดเรียนรู เขาใจ ในระบบประกันคุณภาพที่เกี่ยวของกับนักศึกษา 
โดยกิจกรรมในครั้งนี้ เนนเนื้อหาสาระสําคัญใหกับนักศึกษา ใน
เรื่อง PDCA ที่นักศึกษาควรเรียนรู และนําไปใชไดจริงในชีวิตของ
นักศึกษา โดยไดรับเกียรติจากทานวิทยากร นางเดือนเพ็ญ สนแยม 
และนางสาวนันทนา ศรีชัยมูล ซึ่งเปนผูมีความเชี่ยวชาญ ในดาน
การประกันคุณภาพ โดยครั้งนี้มีนักศึกษา ตัวแทนแตละสาขาวิชา 
และนักศึกษาสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เขา
รวมการอบรมในครั้งนี้ จํานวนทั้งสิน 62 คน  

หองประชุม 1 คณะ
วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลย ี
 ม.ราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

 
แผนการดําเนินงานเดือนเมษายน 2562 
วันที่ กิจกรรม สถานท่ี 

2-3 เมษายน 
2562 

สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี และคณะกรรมการดําเนินโครงการ “การพัฒนา 
และยกระดับผลิตภัณฑอาหารจากเห็ดสูเชิงพาณิชยโดยการมีสวน
รวมแบบฝงตัวกับวิสาหกิจชุมชนกลุมเพาะเห็ด และแปรรูปเห็ด
บานคลองทราย ตําบลคลองจิก อําเภอบางปะอิน จั งหวัด
พระนครศรีอยุธยา” จะไดดําเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การ
สรางมาตรฐานผลิตภัณฑน้ําพริกเห็ดกรอบ และเห็ดสวรรคธัญพืช” 
โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือยกระดับ และสรางมาตรฐานใหผลิตภัณฑที่
พัฒนาขึ้นมาใหสามารถวางจําหนาย และมีความปลอดภัยแก
ผูบริโภค 

วิสาหกิจชุมชนตําบล
คลองจิก อ.บางปะอิน  
จ.พระนครศรีอยุธยา 

5-7 เมษายน 
2562 

งานฝกซอมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

10 เมษายน กิจกรรมสรงน้ําพระของอาจารยและนักศึกษาสาขาวิชาเคมี วัดบรมพุทธาราม       
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2562 วัดสิงหารามองค      
พระหนามหาวิทยาลัย 

10 เมษายน 
2562 

กิจกรรมเย็นท่ัวหลามหาสงกรานต ราชภัฏกรุงเกา ประจําป
การศกึษา 2561 

วัดบรมพุทธาราม       
ม.ราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

24 เมษายน 
2562 

เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี      
ภาคปกติ 2562 

คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ม.ราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

วันที่ กิจกรรม สถานท่ี 
24 เมษายน 

2562 
สาขาวิช าคณิตศาสตร  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
จะดําเนินการจัดกิจกรรมศึกษาดูงาน โครงการ “ศึกษาดูงาน สาขา
คณิตศาสตร” เพ่ือเปนการเปดโลกทัศนทางดานคณิตศาสตร ทําให
นักศึกษาเกิดการบูรณาการความรูจากการศึกษาดูงาน สามารถ
นําไปใชประโยชนในการเรียนและการทํางานในอนาคตได 

สํานักงานสถิติแหงชาติ  
ศูนยราชการเฉลิมพระ

เกียรติ 80พรรษา  
อาคารรัฐประศาสนภักดี 
ชั้น 2 ถนนแจงวัฒนะ 

เขตหลักสี่ 
กรุงเทพมหานคร 

30 เมษายน 
2562 

สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี และคณะกรรมการดําเนินโครงการ “การพัฒนา 
และยกระดับผลิตภัณฑอาหารจากเห็ดสูเชิงพาณิชยโดยการมีสวน
รวมแบบฝงตัวกับวิสาหกิจชุมชนกลุมเพาะเห็ด และแปรรูปเห็ด
บานคลองทราย ตําบลคลองจิก อําเภอบางปะอิน จั งหวัด
พระนครศรีอยุธยา” จะไดดําเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การ
สรางมาตรฐานผลิตภัณฑสแน็คเห็ด” โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ
ยกระดับ และสรางมาตรฐานใหผลิตภัณฑที่ พัฒนาขึ้นมาให
สามารถวางจําหนาย และมีความปลอดภัยแกผูบริโภค 

วิสาหกิจชุมชนตําบล
คลองจิก   อ.บางปะอิน 
จ.พระนครศรีอยุธยา 

 
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชมุ 
 รับทราบ  

 

ระเบียบวาระที่ 5.5 ผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา  
 

 สาระสําคัญโดยยอ 
   

  ผลการดําเนินงานเดือนมีนาคม 2562 
ที ่ วัน/เดือน/ป กิจกรรมและผลการดําเนินงาน สถานท่ี 
1 วันที่ 6 มีนาคม 

2562 
วันที่ 6 มีนาคม 2562 สถาบันอยุธยาศึกษา จัดประชุม
คณะกรรมการดําเนินงานโครงการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
ครั้ งที่  1/2562 โดยมี อาจารย  ดร.จงกล เฮงสุวรรณ 

ณ หองประชุมสถาบัน
อยุธยาศึกษา 
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ที ่ วัน/เดือน/ป กิจกรรมและผลการดําเนินงาน สถานท่ี 
ผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา เปนประธานการประชุม 
พรอมดวย คณะกรรมการดําเนินงานโครงการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม จากคณะวิชา ท้ัง 4 คณะ และหนวยงาน
ต า ง ๆ  ในม หาวิ ทย าลั ย ร า ช ภั ฏพร ะน ครศ รี อยุ ธ ย า  
เพ่ือพิจารณาแผนทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม สถาบันอยุธยา
ศึกษา ประจําป 2562 การจัดกิจกรรมวันสงกรานต และผล
การตัดสินรางวัลบุษราคัมมณีศรีราชภัฏ ครั้งที่ 16 จัดขึ้น  
ณ หองประชุมสถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

2 วันที่ 13 
มีนาคม 2562 

วันที่  13 มีนาคม 2562 อาจารย ดร.จงกล เฮงสุวรรณ 
ผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา เปนประธานการประชุม
คณะกรรมการดําเนินงานสถาบันอยุธยาศึกษา ครั้ งที่         
2/2562 โดยมีผูบริหารและบุคลากรเขารวมประชุม เพ่ือ
รายงานและกํากับติดตามผลการดําเนินงานของสถาบัน
อยุ ธ ย าศึ กษ า  ณ  ห อ งประชุ มสถา บันอยุ ธ ยาศึ กษ า 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ณ หองประชุมสถาบัน
อยุธยาศึกษา 

3 วันที่ 14 – 15 
มีนาคม 2562 

วั นที่  1 4 - 15  มี นาคม 2562  สถา บันอยุ ธยาศึกษา  
จัดกิจกรรมอบรมยุวมัคคุเทศกอาสาทองเที่ยวทางวัฒนธรรม
อยุธยา ณ สถาบันอยุธยาศึกษา และแหลงโบราณสถานและ
ภูมิปญญาทองถิ่นคลองสระบัว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
โดยไดรับเ กียรติจากคุณวันลีย  กระจางวี  ภัณฑารักษ
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ เจาสามพระยา และคุณกิตติคุณ 
จันทรแยม นักวิชาการอิสระ เปนวิทยากรอบรมใหความรูแก
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จํานวน 
50 คน ซึ่ งการจัดกิจกรรมดังกลาวมีวัต ถุประสงคเ พ่ือ
เสริมสรางทักษะความรูในดานการนําเสนอขอมูล และความรู
ที่เก่ียวของกับการทองเที่ยว โดยเฉพาะขอมูลแหลงทองเที่ยว 
และวัฒนธรรมสถาน พรอมทั้งพัฒนาทักษะในการเปน
มัคคเุทศก ใหนักศึกษามีความกลาแสดงออก กลาคิด กลาทํา 
อันจะเปนประโยชนอยางยิ่งตอนักศึกษาท่ีเขารับการอบรม 
ใหสามารถเปนยุวมัคคุเทศกอาสาทองเท่ียวทางวัฒนธรรม
อยุธยาไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยผูเขารับการอบรมไดรับ
มอบเ กียรติบัตรจาก อาจารย  ดร .จงกล เฮงสุ วรรณ 
ผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา ณ บริเวณโบราณสถานวัด
พระงาม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ณ สถาบันอยุธยาศึกษา 
และแหลงโบราณสถาน
และภูมิปญญาทองถิ่น
คลองสระบัว จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 
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ที ่ วัน/เดือน/ป กิจกรรมและผลการดําเนินงาน สถานท่ี 
 
 
 
 
 
 
 

    
4 วันที่ 21 – 22 

มีนาคม 2562 
สถาบันอยุธยาศึกษา จัดสัมมนาอยุธยาศึกษาวิชาการ  
เรื่อง “โขน มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมแหงมนุษยชาติ” 
ระหวางวันที่ 21 - 22 มีนาคม 2562 โดยไดรับเกียรติจาก 
อาจารย ดร.เกษม บํารุงเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา เปนประธานกลาวเปดงาน ซึ่งภายในงาน
มีการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “โขน กับการข้ึนทะเบียนเปน
มรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมแหงมนุษยชาติ” วิทยากรโดย 
อาจารย ดร.อนุชา ทีรคานนท คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และคุณบุญเตือน ศรีวรพจน 
ผู เชี่ยวชาญดานอักษรศาสตร  กรมศิลปากร กระทรวง
วัฒนธรรม การบรรยายทางวิชาการเรื่อง “โขน วัฒนธรรม
ร วมของอาเซียน” วิทยากรโดย คุณสุจิ ตต  วงษ เทศ  
นักประวัติศาสตรและโบราณคดี การบรรยายทางวิชาการ
เรื่อง “ชาตินิยมในโขน กับการไปสูแนวคิดวัฒนธรรมรวม 
รากของไทยและอาเซียน” วิทยากรโดย ผูชวยศาสตราจารย
พิ พั ฒ น  ก ร ะ แ จ ะ จั น ท ร  ค ณ ะ ศิ ล ป ศ า ส ต ร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร การบรรยายทางวิชาการเรื่อง 
“วิวัฒนาการโขน จากอยุธยา สูโขนสมเด็จฯ” วิทยากรโดย 
ดร.สมชาย ฟอนรําดี วิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี สถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป การบรรยายทางวิชาการเรื่อง “สิ่งควรรู.. กอนดู
โขน” วิทยากรโดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธีรภัทร ทองนิ่ม 
วิทยาลัยนาฏศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป การบรรยาย
ประกอบการแสดงศิลปะสรางสรรค วิทยากรโดย คุณธชย 
ประทุมวรรณ ศิลปน นักรอง การเสวนาทางวิชาการเรื่อง 
“โขน. . กับสังคมไทย ยุค 4.0” วิทยากรโดย อาจารย
ประสาท ทองอราม ผูเชี่ยวชาญศิลปวัฒนธรรมไทย สํานัก
การสังคีต กรมศิลปากร และ อาจารยกิตติ จาตุประยูร 

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 
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ที ่ วัน/เดือน/ป กิจกรรมและผลการดําเนินงาน สถานท่ี 
ศิลปน สํานักการสังคีต กรมศิลปากร โดยมีผูเขารวมสัมมนา
เปนนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย นักวิชาการ และบุคคล
ทั่วไป จํานวน ๓๔๘ คน จัดขึ้น ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรอียุธยา 

 
 
 
 

แผนการดําเนินงานเดือนเมษายน 2562 
ที ่ วัน/เดือน/ป กิจกรรม สถานที ่
1 วันที่ 2 เมษายน 

2562  
กิจกรรมยกยองเชิดชูเกียรติ บุคคลผูมีผลงานดีเดนทาง
การศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปญญาไทย และ
กิจกรรมวันอนุรักษมรดกไทย 

ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

2 วันที่ 3 เมษายน 
2562  

ประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันอยุธยาศึกษา ครั้งที่ 
1/2562 

ณ หองประชุมสถาบัน
อยุธยาศึกษา 

3 วันที่ 10 
เมษายน 2562  

กิจกรรมวันสงกรานต ณ วัดบรมพุทธาราม 

4 วันที่ 17 
เมษายน 2562  

ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานสถาบันอยุธยาศึกษา ครั้งที่ 
3/2562 

ณ หองประชุมสถาบัน
อยุธยาศึกษา 

5 วันที่ 24 
เมษายน 2562  

กิจกรรมบรรยายการอนุรักและพัฒนานครประวัติศาสตร
พระนครศรีอยุธยา ครั้งท่ี 3 

ณ วัดบรมพุทธาราม 

 
 

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชมุ 
รับทราบ  

 

ระเบียบวาระที่ 5.6  ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 สาระสําคัญโดยยอ 
 

ที่  โครงการ/กิจกรรม/งาน วันที่/เวลา สถานท่ี 
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1 
 

        เขารวมการประชุมชี้แจงการเตรียมความพรอมและ

พิจารณาแนวทางปฏิบัติสําหรับการใหบริการยืมระหวางหองสมุด

สมาชิกบนฐานขอมูลสหบรรณานุกรม  

      สํ า นั ก วิ ท ยบ ริ ก า ร แล ะ เท ค โ น โ ล ยี ส า รส น เทศ                

โดยอาจารยทัศนี สุทธิวงศ รองผูอํานวยการ พรอมดวยบุคลากร   

เขารวมประชุมชี้แจงการเตรียมความพรอมและพิจารณาแนวทาง

ปฏิบัติสําหรับการใหบริการยืมระหวางหองสมุดสมาชิกบนฐานขอมูล

สหบรรณานุกรม ILL on UC-TAL จัดโดยสํานักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา 

 

 

วันที่  1  มีนาคม 

 2562  

 

  ณ หองประชุม

ศาสตราจารย

ประเสริฐ            

ณ นคร ชั้น 3 

อาคารสํานักงาน

คณะกรรมการ

การอุดมศกึษา 

 

ที่  โครงการ/กิจกรรม/งาน วันที่/เวลา สถานท่ี 

2     โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร “เทคนิคการใหบริการดวย

ใจ ในยุคไทยแลนด 4.0” 

         สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการ

อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ โดยผูชวยศาสตราจารยสาโรช ปุริสังคหะ ผูอํานวยการ

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดกลาวพิธีเปด โดย

หัวขอในการอบรม “เรื่อง เทคนิคการใหบริการดวยใจ ในยุคไทย

แลนด 4.0” วิทยากรโดย อาจารยพวัสส  อัครพัฒนกําชัย รองคณบดี

ฝายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา ใหความรูและความเขาใจในการใหบริการ และ

สามารถปรับใชในการทํางานไดอยางเหมาะสม มีประสิทธิภาพและ

สรางความพึงพอใจแกผูรับบริการ  

วันที่  6  มีนาคม 
2562  
เ วล า  08 . 30  – 
16.30 น. 

 ณ  หองประชุม

ตนโมก  อาคาร

บ ร ร ณ ร า ช

นครินทร 

 
 

3    โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหองสมุดสัญจร  สงเสริมการเรียนรู

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ครั้งที่ 1 

          สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดจัดโครงการ

อบรมเชิงปฏิบัติการหองสมุดสัญจรสงสริมการเรียนรูเพื่อพัฒนา

คุณภาพชีวิต ครั้งที่ 1  ณ โรงเรียนวัดลาดทราย โดยในงานมีการ

วันที่  8  มีนาคม 
2562 
เ วล า  08 . 00  – 
16.30 น. 

ณ โรงเรียนวัดลาด

ทราย ตําบลบาง

ไทร  

อําเภอวังนอย  

จังหวัด
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ฝกอบรม “การทําขนมลูกชุบเพ่ือคนหาอาชีพ” วิทยากรโดย อาจารย

สุนันทา  คะเนนอก  อาจารยประจําคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  มีกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง 

กิจกรรมสงเสริมการอานเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต การตอบคําถาม 

การทําสมุดโนตดวยมือ งานประดิษฐจากของเหลือใช การทํา

กวยเตี๋ยวหลอดเสนสด กิจกรรมครั้งนี้เพ่ือปลูกฝงนิสัยใหกับนักเรียน

และใชเวลาวางใหเปนประโยชน  

 

 

 

พระนครศรีอยุธยา 

 

ที่  โครงการ/กิจกรรม/งาน วันที่/เวลา สถานท่ี 

4       โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหองสมุดสัญจร  สงเสริมการ

เรียนรูเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ครั้งที่ 2 

            สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดจัดโครงการ

อบรมเชิงปฏิบัติการหองสมุดสัญจรสงสริมการเรียนรูเพื่อพัฒนา

คุณภาพชีวิต ครั้งที่ 2  ณ โรงเรียนวัดวิเวกวายุพัด โดยในงานมีการ

ฝกอบรม “การทําชากลวย การทําขนมบาบิ่น การทําไสกรอกเพ่ือ

คนหาอาชีพ” วิทยากรโดย อาจารยสุพิชญา  คําคม  อาจารยประจํา

คณะวิ ทย า ศา สต ร แ ละ เ ท ค โ น โ ล ยี  ม ห า วิ ทย า ลั ย ร า ช ภั ฏ

พระนครศรีอยุธยา และการประดิษฐงานจักสานและการทําบรรจุ

ภัณฑจากวัสดุธรรมชาติ  วิทยากรโดย คุณจําลอง  รามคุณ  

นอกจากนี้ภายในงานมีกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมสงเสริม

การอานเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

วันที่ 9 มีนาคม 
2562 
เวลา 08.00 – 
16.30 น. 

ณ โรงเรียนวัด

วิเวกวายุพัด 

ตําบลคลองจิก  

อําเภอบางปะอิน 

จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 
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5    บริการวิชาการ  โครงการ “การพัฒนาบริหารจัดการแหลง
เรียนรูใหครู นักเรียนและประชาชนในชุมชน” 

  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดบริการ
วิชาการ  โครงการ “การพัฒนาบริหารจัดการแหลงเรียนรูใหครู 
นัก เ รี ยนและประชาชนในชุ มชน”  ณ โ ร ง เ รี ยนวั ดพะยอม  
โดยอาจารยทัศนี  สุทธิ์วงศ รองผูอํานวยการ เปนประธานกลาวเปด
งาน  ภายในงานมีการจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน การสาธิตการซอม
บํารุงรักษาหนังสือ  กิจกรรมหองสมุดสีเขียว การประดิษฐดอกไมจาก
ตนโสน  

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่  12  
มีนาคม 
 2562 
เวลา 08.30 – 
16.30 น. 

ณ  โรงเรียนวัด

พะยอม ตําบล

พยอม อําเภอวัง

นอย จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

ที่  โครงการ/กิจกรรม/งาน วันที่/เวลา สถานท่ี 

6     จัดโครงการฝกอบรม “การพัฒนาทักษะความเขาใจและใช

เทคโนโลยีดิจิทัล” 

       สํ า นั ก วิ ท ย บ ริ ก า ร แ ล ะ เ ท ค โ น โ ล ยี ส า ร ส น เ ท ศ                             

ไ ด จั ด โ ค ร ง ก าร ฝ กอบรม  “กา ร พัฒน าทั กษะคว าม เข า ใ จ                    

และใชเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy)” ใหกับบุคลากรภายใน

มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา  วิทยากรโดย  นายดาโรจน  

มาคาน  จาก บริษัท เออารไอที จํากัด  และนายวรพจน วรนุช 

บุคลากรประจําสํานักวิทยบริการฯ  เพ่ือใหผูผานการอบรมสามารถ

นําความรูที่ไดรับไปประยุกตใชในการพัฒนางานดานคอมพิวเตอร

และเทคโนโลยีสารสนเทศไดอยางมีมาตรฐานสากล 

วันที่ 11 – 12 
มีนาคม  2562 
เวลา 08.30 – 
16.30 น. 

ณ หองปฏิบัติการ 

31104 อาคาร 

100 ป  

7  ประชุมคณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ครั้งท่ี 1/2562  

วันที่ 19 มีนาคม 
พ.ศ. 2562 เวลา 

ณ หองประชุม 

31120 อาคาร 
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       สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  จัดประชุม

คณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ครั้ง ท่ี 1/2562  วันที่  19 มีนาคม 2562 โดย อาจารยจิรศักดิ์  

ชุมวรานนท  รองอธิการบดีฝายบริหาร  เปนประธานที่ประชุม 

13.30 น.   100 ป 

 

8      โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหองสมุดสัญจรสงสริมการเรียนรู

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ครั้งที่ 3  

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดจัดโครงการ

อบรมเชิงปฏิบัติการหองสมุดสัญจรสงสริมการเรียนรูเพื่อพัฒนา

คุณภาพชีวิต ครั้งที่ 3  ณ โรงเรียนปราสาททอง โดยในงานมีการ

ฝกอบรม 1. การทําเคกกลวยเพื่อคนหาอาชีพ วิทยากรโดย อาจารย 

สุพิชญา คําคม  2. การทําสลัดโรว วิทยากรโดย อาจารยสุนันทา 

คะเนนอก  3. การทําแหนมเอ็นไก วิทยากรโดย อาจารยนันทวรรณ  

จันทรเพ็ชร อาจารยประจําคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  และมี

กิจกรรมสงเสริมการอานเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต การตอบคําถาม 

การทําสมุดโนตดวยมือจากผาลายไทย งานประดิษฐจากของเหลือใช  

การทํา DIY จากวัสดุกระปอง  การทําพวงกุญแจจากลูกปด   

วันที่ 26 มีนาคม 
2562 
เ วล า  08 . 00  – 
16.30 น. 

ณ โรงเรียน
ปราสาททองวิทยา  
ตําบลบานเลน 
อําเภอบางปะอิน  
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

ที่  โครงการ/กิจกรรม/งาน วันที่/เวลา สถานท่ี 

9      โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหองสมุดสัญจรสงเสริมการเรียนรู

เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ครั้งที่ 4 

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดจัดโครงการ

อบรมเชิงปฏิบัติการหองสมุดสัญจรสงสริมการเรียนรูเพื่อพัฒนา

คุณภาพชีวิต ครั้งที่ 4  ณ โรงเรียนผูสูงอายุพะยอม โดยในงานมีการ

บรรยาย “อยูอยางไร..ใหมีสุข” วิทยากรโดย ดร.ปฏิภาณี ขันธโภค 

การจัดกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง การปลูกตนออนทานตะวัน       

มุมสงเสริมการอานเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต การทําน้ําผลไมสกัด

เขมขน โดยอาจารยสุนันทา คะเนนอก และการทํากระทงทอง

สมุนไพร โดยอาจารยนันทวรรณ  จันทรเพ็ชร อาจารยประจําคณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และมีกิจกรรมสงเสริมการอานเพื่อ

พัฒนาคุณภาพชีวิตดวย 

 วันที่ 29 มีนาคม 
2562 
เวลา 08.00 – 
16.30 น. 

ณ โรงเรียน
ผูสูงอายุพะยอม  
ตําบลพยอม  
อําเภอวังนอย  
จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 
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สรุปผลการดําเนินงานฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ประจําเดือนมีนาคม 2562 

ลําดับ กิจกรรม/รายการ 
งานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 

ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต งานประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของคณะและหนวยงานตาง ๆ           
บนเว็บไซต 
- เพ่ิมและจัดทํา Banner ประชาสัมพันธ 6 เรื่อง 
  1. อกกแบบ Banner ประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา รวมกับสถาบันศึกษา
นานาชาติ เอเชียตะวันออกเฉียงใต  (ITE) จัดตั้งศนูยสอบ TOEFL LTP แกนักเรียน นักศึกษาบุคลากร 
และบุคลากรทั่วไป 
  2. ประกาศรับสมัครสอบชิงทุน Humphrey North-South Fellowship program ประจําปการศึกษา 
2563  
  3. ทุนสําหรับอาจารยสอนภาษาอังกฤษรุนหนุมสาว ประจําปการศึกษา 2563  
  4. สรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
  5. ขอเชิญชวนคณะอาจารย นักศึกษา และบุคลากร คัดเลือกหนังสืออิเล็กทรอนิกส (e-book) เพ่ือให
ตรงกับความตองการและตรงตามหลักสูตรการเรียนการสอนภายใน 
  6. การประชุมวิการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีระดับปริญญาตรีครั้งท่ี 5 
(ออบแบบโดยคณะวิทยาศาสตร) 
- เพ่ิมและออกแบบ Banner ประชาสัมพันธ 1 เรื่อง 
  1. งานบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- เพ่ิมขาวประชาสัมพันธจากหนวยงานภายนอก 2 เรื่อง  
  1. ประชาสัมพันธโครงการสงเสริมการเรียนรูผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 
  2. ประชาสัมพันธการประกวดวรรณกรรมรางวัลพานแวนฟาประจําป 2562 
- เพ่ิมขาวประชาสัมพันธสําหรับนักศึกษา 1 เรื่อง 
  1. ประกาศเรื่องรายชื่อ ผูสิทธิ์สอบขอเขียนและสอบสัมภาษณเพ่ือการคดัเลือกเปนนักศึกษาภาคปกติ 
ระดับปริญญาตรีประจําปการศึกษา 2562 (รอบ 2 โควตา และการรับตรงทั่วไป) 
- ขาวประชาสัมพันธงานสภามหาวิทยาลัย 5 เรื่อง  
  1. ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวยคณุสมบัติ และวิธีการสรรหาอธิการบดี 
(ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2556  
  2. ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวยคณุสมบัติ และวิธีการสรรหาอธิการบดี   
พ.ศ. 2547  
  3. แบบฟอรมใบสมัครเพ่ือการคัดเลือกเปนกรรมการสรรหาอธิการบดี 
  4. แบบฟอรมการเสนอชื่อเพ่ือคัดเลือกเปนกรรมการสรรหาอธิการบดี 
  5. ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้ง เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการสรรรหาคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
- เพ่ิมขาวประชาสัมพันธขาวรับสมัครงาน 4 เรื่อง 
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ลําดับ กิจกรรม/รายการ 
  1. ประกาศเรื่องรับสมัครบุคลลากรเพ่ือจางเปนเจาหนาที่ประจําตามสัญญาครั้งที่ 2/2562 
  2. ประกาศเรื่องรับสมุครคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแตงตั้งเขาเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงประเภท
วิชาการ ครั้ง 1/2562  
  3. ประกาศ เรื่อง รายชื่อผูมีเขารับการประเมินความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะกําหนดวัน
เวลา และสถานท่ีและระเบียบการปฏิบัติกับประเมินความรูความสามารถทักษะและสมรนะ  
ครั้งที่ 1 เพ่ือเลือกสรรเปนพนักงานราชการทั่วไป 
  4.  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา แกไขเพ่ิมเติม 
- งานพัฒนาเว็บไซตสํานักวิทยบริการฯ 1 กิจกรรม 
  1. ลงภาพบรรยากาศพิธีการสงมอบหองสมุดโรงเรียนพะยอม อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
วันที่ 12 มีนาคม 2562  
- เริ่มดําเนินการออกแบบเว็บไซตคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

งานเครือขาย 
1 ควบคุมกํากับดูแลติดตั้งระบบสํารองไฟฟา Ups หอง Data center อาคาร 100 ป 
2 สํารวจติกตั้งระบบอินเทอรเน็ต อาคาร 4 หอง 405 จํานวน 6 ชุด 
3 ติดตั้งระบบอินเทอรเน็ตท่ีเฟรก ยาว 20 เมตร อาคารศึกษาพิเศษจํานวน 2 ชุด 
4 ติดตั้งระบบเขา-ออก หองสมุด 

5 
ติดตั้งระบบไฟฟาเขาออกหอง และติดตั้งระบบอินเทอรเน็ต 
 
 

งานพัฒนาระบบและวิเคราะหขอมูล 
1 ทําสอบระบบบริหารตัดการเว็บพรอมแกไขระบบ 
2 พัฒนาเว็บไซต งานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ itc.aru.ac.th 

งานบริหารระบบ 

1 

ตรวจสอบ/ตรวจเช็ค 
- การทํางานของเครื่องเซิรฟเวอรแมขาย 
- ระบบสํารองขอมูลในการเก็บ LogFile 
- การทํางานของเครื่องเซิรฟเวอรท่ีใหบริการทําเว็บไซต 
- การทํางานของเครื่องเซิรฟเวอรที่ใหบริการจายหมายเลข Ipaddress ใหกับเครื่องคอมพิวเตอรทั้ง
มหาวิทยาลัย 
- การทํางานของเครื่องเซิรฟเวอรท่ีใหบริการระบบ E-book (ILovelibrary) 
- การทํางานของเครื่องเซิรฟเวอรท่ีใหบริการเปน Firewall 
- การทํางานของเครื่องเซิรฟเวอรท่ีใหบริการ DNS 
- การทํางานของเครื่องเซิรฟเวอรท่ีใหบริการระบบบริหารการศกึษา 
- เฝาระวังระบบเครือขายภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย (traffic) ใหสามารถใชงานได 

2 ดําเนินการติดตั้งคาระบบจัดเก็บ Log File เพ่ือทําเปนระบบสํารอง Log File 
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ลําดับ กิจกรรม/รายการ 
3 ตรวจเช็คการทํางานของเครื่องเซิรฟเวอรที่ใหบริการทําเว็บไซต 
4 ตรวจเช็คการทํางานของเครื่องเซิรฟเวอรที่ใหบริการระบบ E-book (ILovelibrary) 
5 ตรวจเช็คการทํางานของเครื่องเซิรฟเวอรที่ใหบริการเปน Firewall 
6 ตรวจเช็คการทํางานของเครื่องเซิรฟเวอรที่ใหบริการเปน DNS 
7 ตรวจเช็คการทํางานของเครื่องเซิรฟเวอรที่ใหบริการระบบบริหารการศึกษา 
8 ตรวจเช็คเฝาระวังระบบเครือขายภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย (traffic) ใหสามารถใชงานได 
9 เพ่ิมแกไขอีเมลนักศึกษาและอาจารย 
10 แกไข dns ระบบหองสมุดอัตโนมัต ิ
11 ติดตั้งเครื่องแมขายระบบกองพัฒนาศึกษา 
12 ตรวจเช็คระบบเครือขายอินเทอรเน็ต 
13 ตรวจเช็คการทํางานของระบบโทรศัพทแบบไอพี 
14 รวมติดตั้งสาย Lan ที่ศูนยการศกึษาพิเศษ จํานวน 2 เสน 
15 เพ่ิมแกไขอีเมลใหกับนักศึกษาและอาจารย 
16 กําหนดสิทธิ์การใชงานรับบริหารการศึกษาใหกับอาจารย 
17 ตรวจเช็คระบบการทํางานของระบบโทรศัพทแบบไอพี 
18 ตรวจเช็คการทํางานระบบโทรศัพทแบบไอพี 

19 

1. กลองวงจรปดแบบ IP 50 ตัว 
2. กลองวงจรปดแบบ IP 13 ตัว  
3. กลองวงจรปดแบบ HD 16 ตัว ของ สวท. 100 ป (1)  
4. กลองวงจรปดแบบ HD 16 ตัว ของ สวท. 100 ป (2)  
5. กลองวงจรปดแบบ HD 16 ตัว ของ สวท. 100 ป (1)  
6. กลองวงจรปดแบบ HD 16 ตัว ของ สวท. 100 ป (3)  
7. ตรวจเช็คระบบกลองวงจรปด 196 ตัว อาคารบรรณาราชนครินทร 
8. ตรวจเช็คกลองวงจรปดแบบ HD 8 ตัว ที่หอประชุมมหาวิทยาลัยฯ 
9. ตรวจเช็คกลองวงจรปดแบบ HD 16 ตัว ของอาคารสวนหลวงคางคาว (1) 

20 วิเคราะหจุดเสี่ยงรอบ ๆ มหาวิทยาลัยฯ หาจุดเสี่ยงจํานวน 38 จุด และจัดทําแผนผังแสดงจุดติดตั้งกลอง 

21 
ตรวจสอบเน็ตเวิรคของหอพักอูทอง บริเวณ หอ 3 หอ 4 หอ 5 หอ 6 หอนานาชาติ และแฟลตพบวา
บริเวณหอ 4 มี AP ไมสามารถใชงานไดในบางจุดมราเปนของ AIS และในสวนของแฟลตสายไฟเบอรขาด
บริเวณริมบอน้ําทําใหแฟลตใชงานไมได แตยังสามารถใชงานไดบางสวน AP ของ AIS 

22 ดูภาพกลองวงจรปดยอนหลัง กรณีมีการเปดหนาตางบริเวณดานหลังอาคาร 100 ป ทิ้งไว 

23 
ประสานงานกับทางบริษัท เรื่องจัดซื้อระบบกลองวงจรปดเพิ่มเติม กรณีเรงดวนในพ้ืนที่เสี่ยงตรวจเช็ค
ลักษณะของอุปกรณที่ทางบริษัทเสนอมา 

24 ตรวจสอบคุณภาพกลองวงจรปดท่ีทางบริษัทฯ นําเสนอ จํานวน 4 รุน โดยการทดลองติดตั้งใชงานจริง 
งานซอมบํารุงคอมพิวเตอร 

1 บริการซอมบํารุงคอมพิวเตอร 



 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา  ครั้งที่  5/2562 

 

47 

ลําดับ กิจกรรม/รายการ 
- นักศึกษา จํานวน 24 รายการ 
- อาจารย เจาหนาที่ จํานวน 13 รายการ 

งานโสตทัศนศึกษาและพัฒนาสื่อสารสนเทศ 
1 จัดทํา PowerPoint รางระเบียบการใชสํานักฯ 
2 Template PTT ของสํานักวิทยบริการฯ 
3 จัดทําประสานงานใบเสนอราคาพัสดุไตรมาส 2  

4 
จัดแบบทดสอบออนไลน (Google Forms) โครงการพัฒนาทักษะความเขาใจและใชเทคโนโลยีดิจิทัล 
(Digital Literary) 

5 จัดทํา PowerPoint ประชุมคณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
6 จัดทํา TOR การจัดซื้อระบบศูนยอาหาร สําหรับโรงอาหาร อาคารบานพลู 

7 
จัดอบรมโครงการพัฒนาทักษะความเขาใจและเทคโนโลยีดิจิทัล (Digtai Literacy)  
วันที่ 11-12 มีนาคม 

8 ถายวิดีโอ คุณพัณณิน  กิติพรากรณ บริษัท รัชดานิรมิต ทําวีดีทัศน 
9 ถายทําวีดีโอ คุณวิบูลย  สงวนพงศ ทําวีดีทัศน 
10 ถายวิดีโอ คุณสมหมาย ปาริฉัตร หนังพิมพ มติชน ทําวีดีทัศน 
11 ตัดตอวีดีโอ นาฎศิลปอินเดีย หนังสือมีชีวิต 
12 ประสานงานกับรานจัดทําปาย 

13 

บริการสารสนเทศ 
- อินเทอรเน็ต 
- วีดีโอออนดีมานท 
- ดูแลหองประชุมตนโมกและอุปกรณที่ใชในการประชุม 
- งานดูแลบํารุงอุปกรณท่ีใชบริการใหพรอมใชงาน 
- จัดเก็บขอมูลมาใชบริการ 

 
 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 

รับทราบ    
 

ระเบียบวาระที่ 5.7  ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 สาระสําคัญโดยยอ 
 

แผนการดําเนนิงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา ประจําเดือน เมษายน 2562 

1 สถาบันวิจัยและพัฒนา รวมเปนคณะกรรมการฝาย
ประเมินผลการซอมรับพระราชทานปริญญาบัตร 

5 – 7  เมษายน 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

2 สถาบันวิจัยและพัฒนา เขารวมการจัดงาน 
“มหกรรมงานวิจัยแหงชาติ 2562 (Thailand 

7 – 10 เมษายน 2562 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด 
และบางกอกคอนเวนชัน
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Research Expo 2019)”  
 

เซ็นเตอร เซ็นทรัลเวิลด 
กรุงเทพฯ 

3 สถาบันวิจัยและพัฒนารวมเปนคณะกรรมการฝาย
ประเมินผลการจัดกิจรรม “ศึกษา เรียนรู สังคมพหุ
วัฒนธรรมพระนครศรีอยุธยา” โครงการ “สานใจ
ไทย สูใจใต” รุนที่ 35 

21 เมษายน 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

4 จัดทําสารคดีเทิดพระเกียรตินําเสนอดานการพัฒนา
ทองถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

1 เมษายน – 30 
เมษายน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

แผนงานโครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพือ่การพัฒนาทองถิ่น  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  
1. โครงการแกไขความยากจนของประชาชนในเขตชนบท 

1.1 สงเสริมและพัฒนาอาชีพของชุมชนตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง 1 “มะนาวสรางรายได” 

8-9 เมษายน 2562 อบต.บานขลอ                     
อ.บางปะหัน  
จ.พระนครศรีอยุธยา 

1.2 สงเสริมและพัฒนาอาชีพของชุมชนตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง 2 “มะนาวสรางรายได” 

 
 

10 – 11 เมษายน 
2562 

ต.หันสัง อ.บางปะหัน  
จ.พระนครศรีอยุธยา 

แผนการดําเนนิงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา ประจําเดือน เมษายน 2562 

1.3 สงเสริมและพัฒนาอาชีพของชุมชนตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง 3 “มะนาวสรางรายได” 

17 – 18 เมษายน 
2562 

ต.บางนมโค อ.เสนา 
จ.พระนครศรีอยุธยา 

1.4 สงเสริมและพัฒนาอาชีพของชุมชนตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง 4 “มะนาวสรางรายได” 

19 – 20 เมษายน 
2562 

บานคลองทราย  
ต.คลองจิก อ.บางปะอิน 
จ.พระนครศรีอยุธยา 

1.5 สงเสริมและพัฒนาอาชีพของชุมชนตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง 5 “มะนาวสรางรายได” 

21 – 22 เมษายน 
2562 

ตําบลคลองวัว อ.เมือง
อางทอง จ.อางทอง 

 

ผลการดําเนินงาน สถาบันวิจัยและพฒันา ประจําเดือน มีนาคม 2562 

1 สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดประชุมคณะกรรมการ
ประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา 
  

19 มีนาคม 2562  หองประชุมอยุธยา – 
อาเซียน 

2 สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดประชุมคณะอนุกรรมการ
กองทุนวิจัย เพ่ือพิจารณาขอเสนอโครงการวิจัย 
จํานวน 23 โครงการ และมติที่ประชุม มีความเห็น
ใหผานการคัดเลือกเพ่ือใหผูทรงคณุวุฒิภายนอก
พิจารณา จํานวน 18 โครงการ 

18 มีนาคม 2562 หองประชุมอยุธยา – 
โปรตุเกส 
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แผนงานโครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถิ่น  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  
1. โครงการแกไขความยากจนของประชาชนในเขตชนบท 

1.1 -   

2. โครงการสงเสริม ความรักสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เขาใจสิทธิหนาที่ของตนเองและผูอื่น   

2.1 โครงการนันทนาการสําหรับผูสูงอายุ “ครื้นเครงวัน
ละนิด เพื่อสุขภาพจิตที่ดีของผูสูงอายุ” 4 

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

2.2 โครงการปลูกจิตสํานึกตานยาเสพติด "ลอมรักให
ครอบครัว ลอมรั้วปองกันยาเสพติด” 4 

4 มีนาคม 2562 โรงเรียนวัดอบทม   บาน
อบทม ต.ยี่ลน  
อ.วิเศษชัยชาญ จ.
อางทอง 

2.3 โครงการนันทนาการสําหรับผูสูงอายุ “ครื้นเครงวัน
ละนิด เพื่อสุขภาพจิตที่ดีของผูสูงอายุ” 5 

5 มีนาคม 2562 รพ.สงเสริมสุขภาพตําบล
คลองวัว อ.เมืองอางทอง 
จ.อางทอง 

2. โครงการสงเสริม ความรักสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เขาใจสิทธิหนาที่ของตนเองและผูอื่น   

2.4 โครงการปลูกจิตสํานึกตานยาเสพติด "ลอมรักให
ครอบครัว ลอมรั้วปองกันยาเสพติด” 5 

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

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

2.6 โครงการการสงเสริมโรงเรียนผูสูงอายุ ดาน
ภาษาอังกฤษสําหรับผูสูงอายุ "ฟุตฟต ฟ.ฟน" 
 
 

12 – 13 มีนาคม 
2562 

ต.หันสัง อ.บางปะหัน  
จ.พระนครศรีอยุธยา 

ผลการดําเนินงาน สถาบันวิจัยและพฒันา ประจําเดือน มีนาคม 2562 

2. โครงการมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง  
2.1 โครงการภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนานองในชุมชน รุนที่ 

3 "ฟุตฟต ฟ.ไฟ  
7 มีนาคม 2562 โรงเรียนบานลาว  

ต.เทวราช อ.ไชโย  
จ.อางทอง 

2.2 โครงการภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนานองในชุมชน รุนที่ 
4 "ฟุตฟต ฟ.ไฟ  

8 มีนาคม 2562 โรงเรียนวัดอบทม .  
บานอบทม ต.ยี่ลน อ.
วิเศษชัยชาญ จ.อางทอง 
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3. โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2 

3.1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาและสงเสริม
ผลิตภัณฑผักตบชวา (สวพ.) 

8 – 10 มีนาคม 2562 ต.หันสัง อ.บางปะหัน  
จ.พระนครศรีอยุธยา 

3.2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง (หลอเลี้ยงชีวิตดวยวิถีพอเพียง) (สวพ.) 

10 - 11 มีนาคม 2562 ต.พยอม อ.วังนอย  
จ.พระนครศรีอยุธยา 

3.3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 2 (หลอเลี้ยงชีวิตดวยวิถีพอเพียง) (สวพ.) 

12 – 13 มีนาคม 
2562 

ต.ลําไทร อ.วังนอย  
จ.พระนครศรีอยุธยา 

3.4 โครงการ ศูนยการเรียนรูชุมชนบานลาว ตําบล
เทวราช อําเภอไชโย จังหวัดอางทอง (คมส.) 

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

3.5 โครงการ การเสริมสรางเครือขายการพัฒนาทองถิ่น
สูสังคมสีเขียวอยางยั่งยืน ชุมชนบานคลองทราย 
ตําบลคลองจิก อําเภอบางปะอิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา (ควท.) 

16 – 18  มีนาคม 
2562 

บานคลองทราย  
ต.คลองจิก อ.บางปะอิน 
จ.พระนครศรีอยุธยา 

3. โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2 

3.6 โครงการการผลิตผลิตภัณฑขาวแตนจ๋ิวเบญจรงค             
หลากรส (คคศ.+ควจ.) 

14 – 15 มีนาคม 
2562 

โรงเรียนชลประทาน
อนุเคราะห ต.พยอม  
อ.วังนอย  
จ.พระนครศรีอยุธยา 

3.7 โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการหองสมุดสัญจรสงเสริม
การเรียนรูเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต ครั้งที่ 1 ลูกชุบฯ
(สวท.)  

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

3.8 โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการหองสมุดสัญจรสงเสริม
การเรียนรูเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต ครั้งที่ 2 จักสานฯ
(สวท.)  

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

ผลการดําเนินงาน สถาบันวิจัยและพฒันา ประจําเดือน มีนาคม 2562 

3.9 โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการหองสมุดสัญจรสงเสริม
การเรียนรูเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต ครั้งที่ 3 เคก
กลวยฯ (สวท.)  

25-26 มีนาคม 2562 โรงเรียนวัดปราสาททอง  
ต.ลําไทร อ.วังนอย  
จ.พระนครศรีอยุธยา 

3.10 โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการหองสมุดสัญจรสงเสริม
การเรียนรูเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต ครั้งที่ 3 อยู

29 มีนาคม 2562 โรงเรียนวัดปราสาททอง  
ต.ลําไทร อ.วังนอย  
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อยางไรใหมีความสุข (สวท.)  จ.พระนครศรีอยุธยา 

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

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

บานอบทม ต.ยี่ลน  
อ.วิเศษชัยชาญ  
จ.อางทอง 

4. โครงการบูรณาการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ งานวิจัย และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  
(ติดตามผลการดําเนินงานโครงการ คณะ/สํานัก/สถาบัน) 
2.1 โครงการพัฒนากิจกรรมการทองเท่ียวชุมชนบานคลองจิก ควจ. 
2.2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแบบจําลองสถานการณโซอุปทาน (Beer Game) 

เพ่ือปนนักโลจิสติกสสูชุมชน 
ควจ. 

2.3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะหโครงการลงทุนทางธุรกิจของชุมชน ควจ. 
2.4 การถายทอดภูมิปญญาอาหารพ้ืนบานของชุมชนบานคลองทรายเพ่ือการ

แลกเปลี่ยนเรียนรูและเพ่ิมมูลคาผลิตภัณฑชุมชนสูเทศกาลบุญในวันผาปาเชา
มืด ตําบลคลองจิก อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ควจ. 

2.5 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการสรางตราสินคาและสื่อดิจิตอลสําหรับธุรกิจ
ชุมชน 

ควจ. 

2.6 เผยแพรความรูกฎหมายครอบครัวและมรดกสูชุมชน คมส. 
4. โครงการบูรณาการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ งานวิจัย และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  
(ติดตามผลการดําเนินงานโครงการ คณะ/สํานัก/สถาบัน) 
2.7 คายภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุนสัญจร คมส. 
2.8 English Edutainment Day Camp คมส. 
2.9 บริการวิชาการเผยแพรวัฒนธรรมไทย-จีน คมส. 
2.10 การบริหารจัดการเพ่ือพัฒนาการทองเท่ียวในชุมชน คมส. 
2.11 การพัฒนาสมรรถนะในการบริหารจัดการชุมชนบานลาว คมส. 
2.12 อบรมเชิงปฏิบัติการอานและเขียนภาษาไทยเพ่ือชุมชน คมส. 
2.13 เยาวชนรูเทาทันสื่อ คมส. 
2.14 การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหองสมุดโรงเรียน คมส. 
2.15 การพัฒนาผลิตภัณฑจากภูมิปญญาจักสานพัดชุมชนบานแพรก จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 
คมส. 

2.16 ประวัติศาสตรทองถ่ินอยุธยา – อางทอง กับการจัดการเรียนการสอน
ประวัติศาสตร 

คมส. 

2.17 การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การทําไขเค็มดินสอพองผสมเกลือไอโอดีน 
ไขเค็มดินสอพองสูตรสมุนไพร และไขเค็มดองน้ําเกลือ” 

คมส. 

2.18 การใชประโยชนและการขยายพันธุพืชพ้ืนบานในตํารับยาแผนโบราณ ควท. 
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2.19 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ วัสดุกรองน้ําเพ่ือใชในการเกษตร ควท. 
ผลการดําเนินงาน สถาบันวิจัยและพฒันา ประจําเดือน มีนาคม 2562 

2.20 โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ การใชประโยชนจากจุลินทรียเพ่ือการเกษตร ควท. 
2.21 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาตําหรับอาหารเพ่ือสุขภาพจากเห็ดโดย

การมีสวนรวมของกลุมแปรรูปเห็ด บานคลองทราย 
ควท. 

2.22 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการปฐมพยาบาลและการชวยฟนคืนชีพเบื้องตน ควท. 
2.23 โครงการ การชวยชีวิตข้ันพื้นฐานและการใชเครื่องไฟฟากระตุกหัวใจ ควท. 
2.24 โครงการ การอบรมโปรแกรมคอมพิวเตอรในการวิเคราะหทางสถิติวิศวกรรม ควท. 
2.25 โครงการ การเขียนโปรแกรมเบ้ืองตน ควท. 
2.26 โครงการ ชาววิทย(สิ่งแวดลอม)พบนักปราชญ ควท. 
2.27 โครงการ พัฒนาน้ํามันหอมระเหยจากพืชสมุนไพรสูนวัตกรรมผลิตภัณฑสุคนธ

บําบัดที่ไดรับรองมาตรฐาน 
ควท. 

2.28 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนการสอน บน Google Apps for 
Education 

ควท. 

2.29 โครงการเทคนิคการผลิตเบเกอรี่อยางงายในเชิงการคา ควท. 
2.30 โครงการ การพัฒนาความสามารถของชุมชนในการผลิตและใชประโยชนจาก

พืชผักสมุนไพรที่ปลอดภัยจากสารพิษ 
ควท. 

2.31 เรียนรูภาษาไทยอยางสนุก 
 

คคศ. 

ผลการดําเนินงาน สถาบันวิจัยและพฒันา ประจําเดือน มีนาคม 2562 
2.32 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การสรางสื่อเอนิเมชั่นเด็กปฐมวัยในการจัดการ

เรียนรูศตวรรษที่ 21” 
คคศ. 

2.33 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การสรางสื่อและกิจกรรมการเรียนรูแบบมีปฏิสัมพันธ
ดวยโปรแกรม PowerPoint 

คคศ. 

2.34 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเคลื่อนไหวพ้ืนฐานที่สงผลตอวิถีชีวิตสุขภาพ
สําหรับครูในพ้ืนที่เปาหมาย 

คคศ. 

2.35 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดกิจกรรมและการจัดคายภาษาอังกฤษเพื่อ
พัฒนาทักษะการสื่อสารใน 

คคศ. 

2.36 อบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบการเรียนรูวิทยาศาสตร โดยใชสะเต็มศึกษา
เพ่ือพัฒนาทักษะการเรียนรูและนวัตกรรมในยุคดิจิทัล 4.0 

คคศ. 

2.37 การพัฒนาการสอนสังคมศึกษาและการผลิตนวัตกรรมการศึกษา คคศ. 
 

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชมุ 
รับทราบ   

ระเบียบวาระที่ 5.8  ผูอาํนวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศกึษา 
 

 สาระสําคัญโดยยอ 
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  ผลการดําเนินงานเดือนมีนาคม 2562 

 

แผนการดําเนินงานเดอืนเมษายน 2562 

ลําดับ วัน/เดือน/ป กิจกรรม สถานท่ี 
1 16 มี.ค. 62 ศึกษาดูงานในหัวขอเรื่อง“ถายทอดศาสตรพระราชาสู

การพัฒนาทองถ่ิน” 
ณ สองไร สโลวไลฟ ฟารม 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

2 17 มี.ค. 62 ประชุมสัมมนาหลังการฝกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 
1 นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขา
วิชาชีพคร ู

ณ หองประชุม 317 

3 17 มี.ค. 62 สัมมนาดานการสงเสริมศกัยภาพการบริหารแบบมือ
อาชีพ ในหัวขอเรื่อง “พัฒนาศักยภาพการบริหารแบบ
มืออาชีพในยุคไทยแลนด 4.0 

ณ หอง 3002 
อาคารบัณฑิตวิทยาลัย 

4 19 มี.ค. 62 ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรพิจารณาชื่อเรื่อง
วิทยานิพนธและคนควาอิสระของนักศึกษาหลักสูตร
บริหารธุร กิจมหาบัณฑิต  สาขาวิชาบริหารธุร กิจ                
รุนปการศึกษา 2560 
 
 
 
 

ณ หองประชุมอินทนิล 3 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลําดับ วัน/เดือน/ป กิจกรรม สถานท่ี 
5 21 มี.ค. 62 ประชุมวิพากษหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

การบริหารการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
ณ หอง 3025  

อาคารบัณฑิตวิทยาลัย 
6 22 มี.ค. 62 ประชุมวิพากษหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชายุทธศาสตรการพัฒนาและการปกครองทองถ่ิน 
(หลักสูตรใหม พ.ศ. 2562) 

ณ หอง 3025 
 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย 

ลําดับ วัน/เดือน/ป กิจกรรม สถานท่ี 
1 8 เม.ย. 62 พิธีมอบประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู นักศึกษารุน       

ปการศึกษา 2560  
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

2 
 

21 เม.ย. 62 กิจกรรมรดน้ําขอพรคณาจารย และสืบสานประเพณี
ไทย เนื่องในวันสงกรานต 

ณ หองโถง  
อาคารบัณฑิตวิทยาลัย 

18 – 20 เม.ย. 
62 

ศึกษาดูงานดานการบริหารจัดการสถานศึกษาและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู  

ณ ประเทศสิงคโปร             
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มติ/ความคิดเห็นของที่ประชมุ 

 รับทราบ 

    
 

ระเบียบวาระที่ 5.9  ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบด ี

 สาระสําคัญโดยยอ 

1. เชิญรวมงานพิธีบรมราชาภิเษก รัชกาลที่ 10 ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 มีกิจกรรม 
คือ พิธีสงฆ  ทําบุญตักบาตร  ฟงธรรมเทศนา  ปลูกตนไม (ตนรวงผึ้ง 10 ตน)  การจัดนิทรรศการเฉลิม
พระเกียรติ และจิตอาสาของสถาบันวิจัยและพัฒนา 

2.  วันที่ 13 – 14 พฤษภาคม 2561 กองกลางเดินทางไปศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเพชรบุรี  จังหวัดเพชรบุร ี

3.  ปลายเดือนมิถุนายน 2561 เปนสถานที่จัดสอบ ก.พ. จํานวน 130 หอง ตองขอความ
อนุเคราะหคณาจารยและบุคลากรเนื่องจากตองใชอาจารยในการคุมสอบจํานวนมาก  ที่ประชุมเสนอ
วาใหทําคําสั่งโดยไมตองถามความสมัครใจ 

 

 
 

งานพัสด ุ

 1. รายงานงบลงทุนประจําป พ.ศ. 2561 มีรายการที่ไมสามารถเบิกจายไดทันภายใน
วันที่ 30 กันยายน 2561 แตสามารถกันเงนิเหลื่อมปไวใชในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี ้
  1.1 รายการกอสรางอาคารเรียนศิลปกรรม 
  1.2 รายการจัดซื้อครุภัณฑกลองโทรทรรศน 24 นิ้ว พรอมอุปกรณประกอบกลอง 
จํานวน 1 ชุด ประจําศูนยดาราศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ผูขายสงมอบครุภัณฑแลว    
อยูระหวางการเบิกจาย 
 2. รายการงบลงทุนประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
  รายการอื่น ๆ ที่ดําเนินการเขาสูกระบวนการประกวดราคาอิ เล็กทรอนิกส            
(e-bidding) ไดแก  
  -  ครุภัณฑชุดปฏิบัติการเทคโนโลยีดนตรี ประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
ลงนามสัญญาแลว สัญญาเลขที่ 50/2562 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2562 สิ้นสุดสัญญา 3 พฤษภาคม 2562 
  -  งานปรับปรุงถนนและลานจอดรถอาคาร 100 ป ลงนามสัญญาแลว สัญญาเลขที่ 
24/2562 ลงวันท่ี 27 ธันวาคม 2561 สิ้นสุดสัญญา 12 มีนาคม 2562 จํานวนเงิน 868,000 บาท 
เบิกจายแลว 

26 – 27 เม.ย. 
62 

ประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับชาติและงานบริหาร
สัมพันธ ประจําป 2562  

ณ โรงแรมแอมบาสซา
เดอรซิตี้ จอมเทียน  
จังหวัดชลบุร ี 
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  -  ครุภัณฑตูน้ําดื่ม จํานวน 20 ตู ลงนามสัญญาแลว สัญญาเลขที่ 25/2562 ลงวันที่ 
27 ธันวาคม 2561 เบิกจายแลว 
  -  เกาอ้ีเลคเชอร 1,500 ตัว ลงนามสัญญาแลว สัญญาเลขที่ 47/2562 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ 
2562 สิ้นสุดสัญญา 8 เมษายน 2562 อยูระหวางสงมอบ 
  -  ครุภัณฑโทรทัศน แอลอีดี ประกาศผูชนะเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2561 ลงนาม
สัญญาแลว สัญญาเลขที่ 36/2562 ลงวันที่ 25 มกราคม 2562 สิ้นสุดสัญญา 11 มีนาคม 2562 
จํานวนเงิน 3,290,000 บาท อยูระหวางตรวจรับ 
  -  หองปฏิบัติการเบเกอรี่ ประจําคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ลงนามสัญญาแลว 
สัญญาเลขที่ 46/2562 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ 2562 สิ้นสุดสัญญา 23 พฤษภาคม 2562 อยูระหวาง
ดําเนินการตามสัญญา 
  -  โปรแกรมสําเร็จรูปคาจางและเงินเดือน ประจําคณะวิทยาการจัดการ ลงนาม
สัญญาแลว สัญญาเลขที่ 32/2562 ลงวันท่ี 16 มกราคม 2562 สิ้นสุดสัญญา 15 กุมภาพันธ 2562 
จํานวนเงิน 120,000 บาท อยูระหวางเบิกจาย 
  -  โปรแกรมสําเร็จรูป จํานวน 2 รายการ ประจําคณะวิทยาการจัดการ ลงนาม
สัญญาแลว สัญญาเลขที่ 35/2562 ลงวันที่ 26 มกราคม 2562 สิ้นสุดสัญญา 11 มีนาคม 2562 จํานวนเงิน 
393,225 บาท อยูระหวางเบิกจาย 
  -  ครุภัณฑหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร ประจําคณะครุศาสตร จํานวน 1 ชุด ลงนาม
สัญญาแลว สัญญาเลขที่ 31/2562 ลงวันท่ี 15 มกราคม 2562 สิ้นสุดสัญญา 14 กุมภาพันธ 2562 
จํานวนเงิน 794,000 บาท อยูระหวางเบิกจาย 
  -  ครุภัณฑอุปกรณเครือขาย 2 รายการ ประจําสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ไดแก อุปกรณกระจายสัญญา 52 ตัว และอุปกรณแปลงสัญญาไฟเบอร ลงนามสัญญาแลว 
สัญญาเลขที่ 34/2562 ลงวันท่ี 23 มกราคม 2562 สิ้นสุดสัญญา 22 กุมภาพันธ 2562 จํานวนเงิน 
1,322,400 บาท เบิกจายแลว 
  -  ซื้อพรอมติดตั้งครุภัณฑเครื่องสํารองกระแสไฟฟา (UPS) จํานวน 1 เครื่อง ประจํา
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ลงนามสัญญาแลว สัญญาเลขที่ 33/2562 ลงวันที่ 21 
มกราคม 2562 สิ้นสุดสัญญา 7 มีนาคม 2562 จํานวนเงิน 845,300 บาท เบิกจายแลว 
     -  ครุภัณฑเครื่องเสียง จํานวน 2 รายการ ประจําสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ลงนามสัญญาแลว สัญญาเลขที่ 39/2562 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2561 สิ้นสุดสัญญา 2 
มีนาคม 2562 จํานวนเงนิ 602,240 บาท อยูระหวางเบิกจาย 
  -  ครุภัณฑคอมพิวเตอร จํานวน 2 รายการ  ประจําสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศลงนามสัญญาแลว สัญญาเลขที่ 28/2562 ลงวันที่ 10 มกราคม 2562 สิ้นสุดสัญญา 25 
กุมภาพันธ 2562 จํานวนเงิน 2,970,320 บาท อยูระหวางเบิกจาย  
  -  ครภุัณฑโตะเกาอี้ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร  จํานวน 120 ชุด ประจําสํานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (งบประมาณแผนดิน 100 ชุด , งบบํารุงการศึกษา 20 ชุด) ลงนาม
สัญญาแลว สัญญาเลขที่ 47/2562 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ 2562 สิ้นสุดสัญญา 17 มีนาคม 2562 
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ผูขายสงมอบแลว แตพบวาสีบริเวณรอยตอเกาอ้ีไมเปนสีเดียวกัน (สีโครเมียม) คณะกรรมการฯ จึงไม
ตรวจรับ 

   

  งานปรับปรุง (งบประมาณแผนดิน) 
  -  ปรับปรุงหองประชุม 317 ลงนามสัญญาแลว สัญญาเลขที่ 59/2562 ลงวันที่ 29 
มีนาคม 2562 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 23 มกราคม 2563 
  -  ปรับปรุงสระน้ํารอบอาคาร 4 ลงนามสัญญาแลว สัญญาเลขที่ 55/2562 ลงวันที่ 
22 มีนาคม 2562 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 17 พฤศจิกายน 2562 
  -  ปรับปรุงสระน้ํารอบอาคาร 1 อาคาร 2 ประกาศผูชนะการเสนอราคาแลว วันที่ 4 
เมษายน 2562 รอพนอุทธรณ 
  -  งานจางกอสรางหองเก็บของดานหลังสถาบันอยุธยาศึกษา ลงนามสัญญาแลว 
สัญญาเลขที่ 58/2562 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2562 สิ้นสุดสัญญา 26 มิถุนายน 2562 
 

  งบบํารุงการศึกษา (เพิ่มเติม) 
  -  ครุภัณฑระบบเครือขาย (ระยะที่ 1) ประจําสํานักวิทย51/2562 ลงวันที่ 4 มีนาคม 
2562 สิ้นสุดสัญญา 2 มิถุนายน 2562 รอสงมอบครุภัณฑบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ           
เปนเงิน 1,976,000 บาท ลงนามสัญญาแลว สัญญาเลขที่  

 

งานการเงินและบญัช ี
1. รายงานผลการดําเนินงาน ประจําเดือนมีนาคม 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานสวัสดิการและหารายได 

ผลการดําเนินงาน ประจําเดอืนกุมภาพันธ 2562 

1. ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการพื้นที่ ครั้งที่ 2/2562  วันท่ี 23 กุมภาพันธ 

2562 ณ หองประชุมฮอลันดา สํานักงานอธิการบดี 

รายงานการประชุม 

 ระเบียบวาระที่ 5.1 พิจารณาทบทวนอัตราคาเชารานเขียวหวาน ณ ศูนยฝกปฏิบัติการวิชาชีพ
ธุรกิจ (อาคารสวนหลวง)  

มติที่ประชุม – ใหหาพ้ืนที่เทียบเคียงกับมหาวิทยาลัยอื่น เพ่ือเปนขอมูลในการทบทวน
อัตราคาเชาพื้นทีใ่หม และนํามาพิจารณาในครั้งตอไป 

ระเบียบวาระที่ 5.2 พิจารณาขอความเห็นชอบเชาพื้นที่ขายอาหารในโรงอาหาร 
มติที่ประชุม – อนุญาตใหนายกฤศธณัฐพัช  วิจิตระกะ จําหนาย ขาวราดแกง และ

อาหารทั่วไปที่โรงอาหารสวนหลวงคางคาว  
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   – อนุญาตใหนางสาวจิราธร  อุบลบาล จําหนาย ตมเลือดหมู และขาวตม
หมู ที่โรงอาหารอาคารบานพลูหลวง  
  ระเบียบวาระที่ 5.3 พิจารณาขอความเห็นชอบขอผอนชําระคาเชาพ้ืนที่โรงอาหารสวนหลวง
คางคาว 
  มติที่ประชุม – ใหชําระคาบํารุงใหหมดภายในวันท่ี 7 มีนาคม 2562 เพื่อหยุดคาปรับ 
สวนคาปรับชําระเงินลาชา ใหแจงนางจันทรา  จันทนิชย มาทําบันทึกขอตกลงการผอนชําระ 

     ระเบียบวาระที่ 5.4 พิจารณาขอความเห็นชอบเชาพื้นที่ตลาดนัด (เสาร-อาทิตย)  
 มติที่ประชุม – ประเภทสวัสดิการอยูระหวางรอจัดโซนใหม สวนบุคคลภายนอกให

จัดสรรตามคิวที่ข้ึนทะเบียนไว 
  ระเบียบวาระที่ 5.5 พิจารณาขอความเห็นชอบผอนผันคาเชาพื้นที่ตลาดนัด (เสาร-อาทิตย) 

มติท่ีประชุม – ใหเจาหนาที่ที่เก่ียวของดําเนินการติดตามทวงถามผูประกอบการราย
ดังกลาว 
 ระเบียบวาระที่ 5.6 พิจารณาขอความเห็นชอบยายล็อกตลาดนัด (เสาร-อาทิตย)  
 มติที่ประชุม – ยังไมพิจารณา แตมีขอเสนอใหมีการจัดโซนรานคาเฉพาะประเภท
สวัสดิการ  
 ระเบียบวาระที่ 5.7 พิจารณาขอความเห็น กรณีจําหนายสินคาตัดราคา ที่ตลาดนัด (เสาร-
อาทิตย) 
 มติที่ประชุม – ยังไมพิจารณา เนื่องจากเรื่องรองเรียนดังกลาว มหาวิทยาลัยไมมีอํานาจ
ในการกําหนดราคาสินคา Locker 
 มติที่ประชุม – ประสานกับบริษัทฯ ใหจัดสงเจาหนาที่มานําเสนอการติดตั้ง Bee Box 
Smart Locker ในการประชุมครั้งหนา พรอมทั้งระบุรายละเอียดและคาเชาสถานที่มาใหพรอม 

ระเบียบวาระที่ 5.9 พิจารณาขอความเห็นชอบใหบริษัท แอดวานซ ไวรเลส เน็ทเวอรค 
ตั้งตูอุปกรณเพ่ือทดแทนระบบ 2G  

มติที่ประชุม – ใหเจาหนาที่ที่เก่ียวของดําเนินการแจงการติดตั้งตูอุปกรณเพ่ือทดแทน
ระบบ 2G ใหทางทางคณะวิทยาการจัดการทราบดวย 

ระเบียบวาระที่ 5.10 พิจารณาขอความเห็นชอบใหบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด ขอเขา

ปรับปรุง อุปกรณสื่อสารบนชั้นดาดฟาอาคารสวนหลวง 
มติที่ประชุม – ที่ประชุมรับทราบ เห็นควรแจงเจาหนาที่ดูแลอาคารสวนหลวงทราบ 
ระเบียบวาระที่ 5.11 พิจารณาขอความเห็นชอบใหบริษัท ออลไทพลาสติก จํากัด เสนอ

ปกพลาสติกใสสําหรับใสปกปริญญาบัตร 
มติที่ประชุม – ไมอนุญาต  

 ระเบียบวาระที่ 5.12 พิจารณาขอความเห็นชอบเชาพ้ืนท่ีติดตั้งอุปกรณเพิ่มคุณภาพ สัญญาณ
โทรศพัทเคลื่อนที ่

มติที่ประชุม – ยังไมพิจารณา เนื่องจากอาคาร 100 ป ไมอนุญาตใหติดตั้งอุปกรณ และ
ยังไมอนุญาตใหติดตั้งอุปกรณที่อาคารสิงหาราม (บัณฑิตวิทยาลัย) แตใหพิจารณาพ้ืนที่อ่ืน เชน อาคาร
บานพลูหลวง  
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 ระเบียบวาระที่ 5.13 พิจารณาขอความเห็นชอบทบทวนการกําหนดอัตราการคิดราคาคา
ไฟฟาของผูประกอบการรานคาและซุมตาง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย 

มติที่ประชุม – ใหประสานกับวิศวกรไฟฟา ทําการสํารวจกระแสไฟฟาที่จายไฟใหกับ

รานคาตาง ๆ ใชอยูกี่เฟส และหาขอมูลเพ่ิมเติมเพ่ือใชเทียบเคียงการคํานวนคาไฟฟาที่จะปรับขึ้นจากเดิม

หนวยละ 3.50 บาท และ 5 บาท เพ่ิมเปนหนวยละ 6 บาท เทากันทุกราน 
 

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 5.10  ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ 
- ไมมี - 

 
 

ระเบียบวาระที่ 5.11  ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน 

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

 2. แผนการดําเนินงาน ประจําเดือนมีนาคม พ.ศ. 2562 

 3. สรุปผลการดําเนินงานตามแผนการใชจายงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ     

พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จําแนกตามประเภทงบประมาณ ขอมูลสะสม 

ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562 

 4. สรุปผลการดําเนินงานตามแผนการใชจายงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ     

พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จําแนกตามประเภทรายจาย ขอมูลสะสม ตั้งแต

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 28 กุมภาพันธ 2562 

 5. สรุปผลการดําเนินงานตามแผนการใชจายงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ      

พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จําแนกรายหนวยงาน ขอมูลสะสม ตั้งแตวันที่ 1 

ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562 

 6. สรุปผลการดําเนินงานตามแผนการใชจายงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ      

พ.ศ. 2562 (ภาพรวม) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จําแนกรายหนวยงาน ขอมูลสะสม 

ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562 

 7. สรุปขาวยุทธศาสตรดานการศึกษาที่เก่ียวของ 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ    

 

ระเบียบวาระที่ 5.12  ผูอาํนวยการกองกลาง 
 สาระสําคัญโดยยอ 
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  ในสวนของผูอํานวยการกองกลางตามเอกสารหนา 175 - 179 ของผู อํานวยการ
สํานักงานอธิการบดีที่ไดรายงานไปนั้น  และมีการประชุมหัวหนางานที่เก่ียวของเพื่อติดตามงานอยาง
ใกลชิดมากยิ่ งขึ้น  ซึ่ งกองกลางเปนผลกระทบกับภาพรวมของมหาวิทยาลัยแทบทุกสวน               
โดยเฉพาะงานที่ตองประสานงานกับหนวยงานอ่ืน และไดเชิญหัวหนางานบางหนวยงานมาพูดคุยแลว 
ก็ไดรับทราบปญหาในหลาย ๆ เรื่อง  พยายามที่จะประสานงาน และฝากหนวยงานหากมีเรื่องใด       
ก็ขอใหประสานงานหรือแจงมาโดยตรง  ขอความรวมมือกับทุกหนวยงานดวย  และพยายาม          
ใหบุคลากรในกองกลางมีทัศนคติในการเปนหนวยบริการ  มีจิตอาสาในการชวยงานของทุกหนวยงาน  
และจะมีการประชุมหัวหนาหนวยงานและการทํางานในเชิงกลยุทธมากยิ่งขึ้น  การกําหนดแผน      
การดําเนินงาน และหัวหนางานไดควบคุมกํากับงานในแตละสวน  และหากมีขอมูลใดจะแจงไปยัง     
แตละหนวยงานตอไป และขณะนี้ยังไมมีหองทํางานที่ชัดเจน  อยูตรงขามกับงานบริหารงานทั่วไป  
เบอรติดตอ 1101  
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ  และประธานแจงวาในการกั้นหองสามารถจัดซื้อฉากก้ันหองไดเลย และใหมี

การประชุมผูบริหาร  ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี  กองกลาง หัวหนางาน  และฝากเรื่อง           
e – bidding รายการหอประชุมมหาวิทยาลัยขอใหชวยผลักดันไมเชนนั้นจะไมทันการณ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ระเบียบวาระที่ 5.13  ผูอาํนวยการกองพัฒนานกัศกึษา 
 

 สาระสําคัญโดยยอ 
  ผลการดําเนินงานเดือนมีนาคม 2562 
ลําดับ วัน/เดือน/ป กิจกรรม สถานท่ี 

1 6, 13, 20, 27    
มี.ค. 62 

อบรมเชิงปฏิบัติการหลักการปฐมพยาบาลเบื้องตน หองประชุมอาคาร 
บานพลูหลวง 

2 12-14 มี.ค. 62 นํานักศึกษาเขารับการคัดเลือกนักศึกษารางวัล
พระราชทาน เขตภาคกลาง 

มหาวิทยาลัยราชภัฎ 
รําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี 

3 18-22 มี.ค. 62 นําตัวแทนนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตรภาคกลาง 
ครั้งที่ 30 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี

4 22 มี.ค. 62 อบรมสงเสริมการมีวินัยจราจรแกนักศกึษา หองประชุมอาคาร 
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บานพลูหลวง 

5 27 มี.ค. 62 กิจกรรมแนะแนวอาชีพแกนักศึกษา ชั้นปที่ 3 หอประชุมมหาวิทยาลัย 

6 27 มี.ค. 62 ประชุมอาจารยฝายรับรายงานและควบคุมแถว
บัณฑิต  

หองประชุมตนโมก 

7 28-30 มี.ค. 62 นําผูนํานักศึกษาเขารวมกิจกรรมสัมมนาผูนํา
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร 
ภาคกลาง ครั้งที่ 5 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนการดําเนินงานเดือนเมษายน 2562 

ลําดับ วัน/เดือน/ป กิจกรรม สถานท่ี 

1 5-7 เม.ย. 62 งานฝกซอมบัณฑิตงานพิธีพระราชทาน 
ปริญญาบัตร 

มหาวิทยาลยัราชภฏั 
พระนครศรีอยุธยา 

2 9 เม.ย. 62 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
3 10 เม.ย. 62 เย็นทั่วหลามหาสงกรานต (ประกวดนางสงกรานต

จําแลง) 
วัดบรมพุทธาราม 

4 11 เม.ย. 62 นํานักศึกษารับทุนการศึกษาวัดพนัญเชิงวรวิหาร วัดพนัญเชิงวรวิหาร 

5 30 เม.ย. 62 รับรายงานตัวนักศึกษาใหม  อาคาร 100 ป ศูนยภาษาและ
คอมพิวเตอร 

6 30 เม.ย. - 4 
พ.ค. 62 

คายอาสา 6 ราชภัฏเขตภูมิศาสตรภาคกลาง  
ครั้งที่ 5 

โรงเรียนบานซับลังกา 
อ.ลําสนธิ จ.ลพบุรี 
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7 1 พ.ค. 62 เลือกตั้งนายกองคการบริหารนักศึกษา ภาคปกต ิ ลานกองพัฒนานักศึกษา 

 
 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 

รับทราบ   

 
 

ระเบียบวาระที่ 5.14  ผูอาํนวยการกองบริการการศึกษา 
 

 สาระสําคัญโดยยอ 
  ผลการดําเนินงานเดือนมีนาคม 2562 

ลําดับ 
ที ่

กิจกรรม 
 

วันท่ี/เวลา สถานท่ี 

1 รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ และนักศึกษา
พิการ ระดับปริญญาตรี ประจาํปการศึกษา 
2562 (รอบ 2 โควตาและการรับตรงทั่วไป)  
มีผูสมัครทั้งสิน้ 494 ราย 

21 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 
15 มีนาคม 2562 (ยกเวน
วันหยุดราชการ) 

-กองบริการการศึกษา 
-www.aru.ac.th 

2 มหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมสงเสริมและ
พัฒนาการเรยีนรูนักศึกษาสหกจิศึกษา 
“หลักสูตรการเตรียมความพรอมกอนออก  
สหกิจศึกษา” ครั้งที่ 1 

13 กุมภาพันธ 2562 
ถึงวันที่ 24 พฤษภาคม 
2562 

-หอง 47201  
อาคารสวนหลวงคางคาว 

3 รับสมัครนักศึกษาภาคพิเศษ (เรยีนเสาร-
อาทิตย) ประจําภาคเรยีนที่ 3  
ปการศกึษา 2561 
 

1 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 30 
เมษายน 2562 

-กองบริการการศึกษา 
 

ลําดับ 
ที ่

กิจกรรม 
 

วันท่ี/เวลา สถานท่ี 

4 นักศึกษาภาคปกติ ทุกชั้นป 
สอบกลางภาคเรียนที่ 2/2561 

4-8 มีนาคม 2562 -มหาวิทยาลยัราชภัฏ
พระนครศรอียุธยา 

5 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยั 
ครั้งที่ 3/2561  

12 มีนาคม 2562 
เวลา 13.00-16.30 น. 

-หองประชุมอยุธยา-อาเซียน 

6 การฝกอบรม "การพัฒนาทักษะ 
ความเขาใจและใชเทคโนโลยีดิจทิัล” 

11-12 มีนาคม 2562 
เวลา 08.30-16.30 น. 

-หอง 31104 ชั้น 2  
อาคาร 100 ป  

7 ประชุมสภามหาวิทยาลัย  
ครั้งที่ 3/2562 

13 มีนาคม 2562 
เวลา 09.00 น. 
 

-หองประชุมอยุธยา-อาเซียน 

8 กองบริการการศึกษาจัดประชุม
คณะกรรมการฝายทะเบียนบัณฑิต  
เพ่ือเตรียมความพรอมงานพิธีพระราชทาน
ปริญญาบตัร ประจาํป พ.ศ.  2561  

14 มีนาคม 2562 
เวลา 15.00 น. 

-หองประชุมอยุธยา-อาเซียน 
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9 ประชุมคณะกรรมการเรงรัดติดตาม 
การใชงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ 2562 ครั้งที่ 6/2562 

15 มีนาคม 2562 
เวลา 13.30 น. 
 

-หองประชุมอยุธยา-อาเซียน 

10 ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิส์อบเปนนักศึกษา
ภาคปกติ และนักศึกษาพิการ ระดับปริญญา
ตรี ประจําปการศึกษา 2562  
(รอบ 2 โควตาและการรับตรงทัว่ไป) 

20 มีนาคม 2562 
เวลา 14.00 น. 
 

-กองบริการการศึกษา 
-www.aru.ac.th 

11 สอบขอเขียนและสอบปฏบิัตินักศึกษาภาค
ปกติ และนักศึกษาพิการ ระดับปริญญาตรี 
ประจําปการศึกษา 2562  
คณะครุศาสตร (รอบ 2 โควตา 
และการรบัตรงทั่วไป) 

23 มีนาคม 2562 
เวลา 09.00-15.30 น. 

-มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรอียุธยา 

12 ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ  
ครั้งที่ 3/2562 

20 มีนาคม  2562 
เวลา 09.00 น. 

-หองประชุมอยุธยา-อาเซียน 

13 งานประกันคุณภาพจัดประชุมสมัมนา เรื่อง 
การเตรยีมความพรอมรับ 
การประเมินคุณภาพการศึกษา  
ประจําปการศึกษา 2561  

25-26 มีนาคม 2562 โรงแรมแอมบาสเดอร ซิตี้
จอมเทียน จังหวัดชลบุร ี

14 ประกาศรายชื่อผูสอบผานขอเขียนนักศึกษา
ภาคปกติ และนักศึกษาพิการ ระดับปริญญา
ตรี ประจําปการศึกษา 2562 คณะครศุาสตร 
(รอบ 2 โควตาและการรับตรงทัว่ไป) 
 
 

26 มีนาคม 2562 
เวลา 10.00 น. 

-กองบริการการศึกษา 
-www.aru.ac.th 

ลําดับ 
ที ่

กิจกรรม 
 

วันท่ี/เวลา สถานท่ี 

15 ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ 4/2562 

27 มีนาคม  2562 
เวลา 09.00 น. 

-หองประชุมอยุธยา-อาเซียน 

16 สอบสัมภาษณนักศึกษาภาคปกติ  
และนักศึกษาพิการ ระดับปริญญาตรี 
ประจําปการศึกษา 2562  
คณะครุศาสตร (รอบ 2 โควตา 
และการรบัตรงทั่วไป) 

27 มีนาคม 2562 
เวลา 13.00 น. 

-มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรอียุธยา 

17 เจาหนาที่กองบริการการศึกษา จํานวน 2 
ราย เขารวมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง      
กลยุทธในการจัดซื้อจัดจางใหหางไกลความ
เสี่ยง 

27-29 มีนาคม 2562   
 

โรงแรมแอมบาสเดอร ซิตี้
จอมเทียน จังหวัดชลบุร ี

18 คณะกรรมการฝายทะเบียนบณัฑิต  
งานพิธพีระราชทานปริญญาบัตร ประจําป 

27-29 มีนาคม 2562   
 

หองประชุม 1 อาคาร 2 
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พ.ศ. 2561 ปฏิบัติหนาที ่
ขนปกปรญิญาและทาํความสะอาด 
ปกปริญญาบัตร 

19 ประกาศผลการคัดเลือกเปนนักศึกษาภาค
ปกติ และนักศึกษาพิการ ระดับปริญญาตรี 
ประจําปการศึกษา 2562 คณะครศุาสตร 
(รอบ 2 โควตาและการรับตรงทัว่ไป) 

29 มีนาคม 2562   
เวลา 14.00 น. 
 

-กองบริการการศึกษา 
-www.aru.ac.th 

20 นักศึกษาภาคปกติ (คณะครศุาสตร)  
และภาคพิเศษ ประจําภาคเรยีน 
ที่ 2/2561 รับใบรับรองคณุวุฒิ และผลการ
เรียนฉบับจริง จาํนวน 330 ราย 

29 มีนาคม 2562  
เปนตนไป  
เวลา 08.30-16.30 น.  

-กองบริการการศึกษา 
 

21 นักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร-อาทติย)  
ภาคเรียนที่ 2/2561 ยกเลิกวิชาเรียนวัน
สุดทาย 

31 มีนาคม  2562 
เวลา 08.30-16.30 น. 

-กองบริการการศึกษา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนการดําเนินงานเดือนเมษายน 2562 
ลําดับ 

ที ่
กิจกรรม 

 
วันท่ี/เวลา สถานที ่

1 นักศึกษาภาคปกติ (คณะครศุาสตร)  
และภาคพิเศษ ประจําภาคเรยีน 
ที่ 2/2561 รับใบรับรองคณุวุฒิ และผลการ
เรียนฉบับจริง จาํนวน 330 ราย 

29 มีนาคม 2562  
เปนตนไป  
เวลา 08.30-16.30 น. 

-กองบริการการศึกษา 
 

2 รับสมัครนักศึกษาภาคพิเศษ 
 (เรียนเสาร-อาทิตย) ประจาํภาคเรยีน 
ที่ 3 ปการศกึษา 2561 

1 มีนาคม 2562 ถึง 
วันที่ 30 เมษายน 2562 

-กองบริการการศึกษา 
 

3 มหาวิทยาลยัจัดกิจกรรมสงเสริมและ
พัฒนาการเรยีนรูนักศึกษาสหกจิศึกษา 
“หลักสูตรการเตรียมความพรอมกอนออกสห
กิจศึกษา” ครั้งที่ 1 

13 กุมภาพันธ 2562 ถึง
วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 

-หอง 47201  
อาคารสวนหลวงคางคาว 

4 ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ              1 เมษายน 2562 -หองประชุมอยุธยา-อาเซียน 
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การจัดทําขอมูลการรบัสงงานในหนาที ่ เวลา 13.30 น. 
5 บุคลากรกองบริการการศึกษาเลือกตั้ง

คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี 
2 เมษายน 2562 
เวลา 13.00 น. เปนตนไป 

-อาคาร 100 ป 

6 คณะกรรมการฝายทะเบียนบณัฑิต  
งานพิธพีระราชทานปริญญาบัตร ประจําป 
พ.ศ. 2561 ปฏิบัติหนาที ่
ตรวจสอบความถูกตองของใบปริญญาบัตร 
จัดเรียงใบปริญญา บรรจุ 
ใบปริญญาและพระบรมราโชวาท 
ในปกปรญิญาบัตร 

1-4 เมษายน 2562 
 

-หองประชุม 1 อาคาร 2 

7 บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรอียุธยา ซอมยอย งานพิธี
พระราชทานปริญญาบัตร ประจําป        
พ.ศ. 2561 จํานวน 1,320 ราย 

5-6 เมษายน 2562 
เวลา 08.30 น. เปนตนไป 

-หอประชุมมหาวิทยาลัย 
-อาคาร 100 ป 
-โรงอาหาร (หลังเกา) 
-บัณฑิตวิทยาลยั 
-อาคารบานพลูหลวง 

8 บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรอียุธยาซอมใหญ งานพิธี
พระราชทานปริญญาบัตร ประจําป        
พ.ศ. 2561  จํานวน 1,320 ราย 

7 เมษายน 2562 
เวลา 08.30 น. เปนตนไป 

-หอประชุมมหาวิทยาลัย 

9 บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรอียุธยาเขารับพระราชทาน
ปริญญาบตัร ประจาํป พ.ศ. 2561 
 
 

9 เมษายน 2562 
เวลา 19.00 น. 

-มหาวิทยาลัยสุโขทัย 
ธรรมาธิราช อําเภอปากเกร็ด 
จังหวัดนนทบุร ี

ลําดับ 
ที ่

กิจกรรม 
 

วันท่ี/เวลา สถานที ่

10 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ 4/2562 

23 เมษายน 2562 
เวลา 13.00 น. 

-หองประชุมอยุธยา-อาเซียน 

11 กองบริการการศึกษาจัดโครงการพัฒนา
อาจารยใหม มหาวิทยาลยัราชภฏั
พระนครศรอียุธยา  
มี ดร.เกษม บํารุงเวช อธิการบดี 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.อดิศร ภูสาระ      
รองอธิการบดีฝายวชิาการ  
อาจารยจิรศักดิ์  ชุมวรานนท  
รองอธิการบดีฝายบรหิาร   
รองศาสตราจารย ดร.นพวรรณ  
ธีระพันธเจริญ อาจารยคณะวิทยาศาสตรฯ 
และรองศาสตราจารย ดร.รสสุคนธ  มกรมณี 

25-26 เมษายน 2562 
เวลา 06.00 น. 

-โรงแรมนที เดอะริเวอรฟรอนท 
จังหวัดกาญจนบุรี 
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เปนวิทยากร 
12 นักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร-อาทติย) ภาคเรยีน

ที่ 2/2562 ยกเลิกวิชาเรียนวันสุดทาย  
27-28 เมษายน 2562 
 

-มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรอียุธยา 

13 รายงานตัวและยืนยนัสิทธิ์เปนนกัศึกษาภาค
ปกติ ประจาํปการศึกษา 2562 (รอบ 2 
โควตาและการรับตรงทั่วไป)  
มีผูผานการคัดเลือก จํานวน 431 ราย 

30 เมษายน 2562 
เวลา 08.30 น. 

-หอประชุมอาคาร 100 ป  

 
 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 

รับทราบ   

ระเบียบวาระที่ 5.15  หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน 

 สาระสําคัญโดยยอ 
  ผลการดําเนินงาน เดือนมีนาคม 2562 

ลําดับ เรื่อง การดําเนินงาน วันเดือนป 
1 ตรวจสอบครุภัณฑประจําหนวยงาน 

   
 

1. เพ่ือใหทราบวามีการปฏิบัติตาม
กฎหมายและระเบียบของทางราชการ
ที่เก่ียวของ 

2. เพ่ือใหทราบวาครุภัณฑมีอยูจริง 

ลงพ้ืนที่ตรวจสอบ
แลวเสร็จ  และอยู
ในระหวาง
ดําเนินการสรุปผล
การตรวจสอบ 
 
 
 

2 รายงานผลการตรวจสอบครุภัณฑประจํา
หนวยงานของคณะครุศาสตร 

1. เพ่ือใหทราบวามีการปฏิบัติตาม
กฎหมายและระเบียบของทางราชการ
ที่เก่ียวของ 

2. เพ่ือใหทราบวาครุภัณฑมีอยูจริง 

13 มีนาคม 62 

3 ตรวจสอบครุภัณฑประจําหนวยงาน 

   
 

1. เพ่ือใหทราบวามีการปฏิบัติตาม
กฎหมายและระเบียบของทางราชการ
ที่เก่ียวของ 

2. เพ่ือใหทราบวาครุภัณฑมีอยูจริง 

ลงพ้ืนที่ตรวจสอบ
แลวเสร็จ  และอยู
ในระหวาง
ดําเนินการสรุปผล
การตรวจสอบ 

4 รายงานสรุปการรับ – จาย เงินรายได
ตลาดนัด และรายงานสรุปขอมูลเงิน
ร า ย ไ ด ต ล า ด นั ด ท่ี ไ ด รั บ จั ด ส ร ร 
ประจําเดือนกุมภาพันธ พ.ศ.2562 

ตรวจสอบการรับ – จาย เงินรายได
ตลาดนัด  

15 มีนาคม 62 

5 ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบการจัดทํา ตรวจสอบความถูกตองครบถวนของ 1 เม.ย. 62 
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ลําดับ เรื่อง การดําเนินงาน วันเดือนป 
ขอมูลการรับสงงานในหนาที่ราชการ ขอมูลและเอกสารที่เก่ียวของกับการ

รับสงงานในหนาที่ราชการของ
อธิการบดี  เพ่ือใหเกิดประโยชนตอ
ราชการและประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ  สอดคลองกับระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรี  วาดวย   การรับสง
งานในหนาที่ราชการ     พ.ศ. 2524 

6 ตรวจสอบการบริหารจัดการดานการเงนิ
ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1. เพ่ือใหทราบวาการบริหารจัด
การเงินรายไดสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  ทั้ง การรับเงิน 
และการใชจายเงิน ดําเนินการถูกตอง
ตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ และ
หนังสือสั่งการที่เก่ียวของ 
2.  เพ่ือใหทราบวาการบริหารจัด
การเงินรายไดสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศมีประสิทธภิาพ 
โปรงใส และสามารถตรวจสอบได 

อยูในระหวาง
ดําเนินการ 

 

 
 
 
 
 

เรื่องนําเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ (เพิ่มเติม) 
 รายงานผลการสอบทานการประเมินการควบคุมภายในของหนวยงานของรัฐในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

 กลุมตรวจสอบภายในระดับกระทรวง  กระทรวงศึกษาธิการ  ดําเนินการรวบรวมและสรุปผล
การประเมินการควบคุมภายในของหนวยงานของรัฐในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  มีรายละเอียดโดยสรุป ดังนี ้

1. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  มีการประเมินผลการควบคุมภายใน ประจําป

งบประมาณ พ.ศ.2561  ตามหลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยมาตรฐานและ

หลักเกณฑปฏิบัติการควบคุมภายในสําหรับหนวยงานของรัฐ พ.ศ.2561  และดําเนินการ

จัดทํารายงานตามแบบที่กระทรวงการคลังกําหนด  ครบถวนทั้ง 5 องคประกอบ ซึ่ง

ประกอบดวย 

(1) การรับรองการควบคุมภายในของหนวยงานของรัฐเปนไปตามมาตรฐานและ

หลักเกณฑปฏิบัติที่กระทรวงการคลังกําหนด : แบบ ปค.1 
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(2) การประเมินองคประกอบของการควบคุมภายใน 5 องคประกอบ 17 หลักการ : 

แบบ ปค.4 

(3) การประเมินผลการควบคุมภายในของหนวยงานของรัฐ : แบบ ปค.5 และ 

(4) ความเห็นของผูตรวจสอบภายในเก่ียวกับการสอบทานการควบคุมภายในของ

หนวยงานของรัฐ : แบบ ปค.6 

2. การประเมินผลการควบคุมภายในของหนวยงานของรัฐ : แบบ ปค.5  ยังไมถูกตองตาม

หลักเกณฑที่กระทรวงการคลังกําหนด 

3. กระทรวงศึกษาธิการใหขอเสนอแนะในรายงานเพื่อมหาวิทยาลัยพิจารณาดําเนินการให

เปนไปตามหลกัเกณฑท่ีกระทรวงการคลังกําหนดตอไป  

 
แผนการดําเนินงานเดือนเมษายน 2562 

ลําดับ กิจกรรม ผูที่เกี่ยวของ 

1 ตรวจสอบงบทดลองเงินนอกงบประมาณประจําเดือน - งานการเงินและบัญช ี

 
2 ตรวจสอบครุภัณฑประจําหนวยงาน 

  1. เพ่ือใหทราบวามีการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบของทาง
ราชการท่ีเก่ียวของ 

  2. เพ่ือใหทราบวาครุภัณฑมีอยูจริง 

- ทุกหนวยงาน 

 

3 งานติดตามผลการตรวจสอบ 
  - การติดตามผลขอเสนอแนะ 
 

- หนวยงานที่ถูกเขา
ดําเนินการตรวจสอบ 
 

ลําดับ กิจกรรม ผูที่เกี่ยวของ 

4 รายงานผลการตรวจสอบภายใน รอบ 6 เดือน - สํานักงานคลังเขต 1 
จังหวัดระนครศรีอยุธยา 

5 รายงานผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน รอบ 6 เดือน - สํานักงานคลังเขต 1 
จังหวัดระนครศรีอยุธยา 

6 ติดตามและตรวจสอบขอมูลการรับสงงานในหนาที่ราชการของ
อธิการบดี 

- คณะกรรมการ
ตรวจสอบการจัดทํา
ขอมูลการรับสงงานใน
หนาที่ราชการ 

7 การบริการใหคําปรึกษา  เพ่ือเพิ่มคุณคาและปรับปรุงกระบวนการ
ทํางาน การควบคุมภายใน 

- ทุกหนวยงาน 
 

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ   
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ระเบียบวาระที่ 5.16  ประธานคณะกรรมการดําเนินงานศูนยฝกปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ 
(อาคารสวนหลวง) 

 

 สาระสําคัญโดยยอ 
สรุปการดําเนินงานในชวง 1 - 31 มีนาคม 2562 

ศูนยฝกปฏิบัติการวิชาชีพทางธุรกิจ (อาคารสวนหลวง) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ศูนยฝกปฏิบัติวิชาชีพทางธุรกิจ (อาคารสวนหลวง) ขอสรุปผลการดําเนินงานใน เดือน 

มีนาคม 2562 เพ่ือแจงตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 04/2562 มี

รายละเอียดดังตอไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

1. รายไดจากการใหบริการ เดือน มีนาคม 2562 ศูนยฝกปฏิบัติการวิชาชีพทางธุรกิจ 

(อาคารสวนหลวง) 
 

ลําดับท่ี ประเภทของบริการ จํานวนการใช
บริการ (ครั้ง) 

จํานวนเงิน (บาท) 
 

1 หองพักเดี่ยว (เตียงคู)  239 146,575.00 
2 หองพักเตียงรวม 42 50,400.00 
3 หองประชุมศรีอยุธยา 15 29,625.00 
4 หองประชุมศรีรามเทพ 3 5,500.00 
5 หองจัดเลี้ยง 1 3,000.00 

6 รายไดอื่น  (คาเชาตูน้ํา)  330.00 
7 รายไดอื่น (ดอกเบี้ยธนาคาร)  16,696.06 

รวมรายรับเงินท้ังสิ้น  252,126.06 
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2. รายจายของเดือน มีนาคม 2562 ศูนยฝกปฏิบัติการวิชาชีพทางธุรกิจ (อาคารสวนหลวง) 
 

ลําดับที่ หมวดเงินรายจาย หนวย (บาท) 
1 คาจางชั่วคราว 96,762.00 
2 คาตอบแทน  15,784.00 
3 คาใชสอย 3,500.00 
4 คาวัสดุ 12,958.00 

รวมรายจายท้ังสิ้น 129,004.00 
กําไรสุทธิ 123,122.06 

 
 

  มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ  และประธานขอฝากเรื่องเจาหนาที่ประจําหนาเคานเตอรตองมีผูทําหนาที่

ตลอดเวลา  และชื่อของอาคารสวนหลวงชวยหาชื่อที่สื่อใหทราบวาเปนโรงแรม  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ระเบียบวาระที่ 5.17  ประธานศูนยภาษาและการศึกษานานาชาต ิ
 

 สาระสําคัญโดยยอ 
กิจกรรมไตรมาส 2 

ที ่ กิจกรรม วัน/เดือน/ป 
1 อบรมเตรียมความพรอมภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษา ระดับ A1 

( 300 คน ) 

10 มกราคม 2562 
- 

29 มีนาคม 2562 

2 อบรมเตรียมความพรอมภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษา ระดับ A2 
( 450 คน ) 

3 อบรมเตรียมความพรอมภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษา ระดับ B1 
( 200 คน ) 

4 อบรมเตรียมความพรอมภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษา ระดับ B2 
( 150 คน ) 

5 จางเหมาดําเนินการจัดสอบ Placement test อยูระหวางการดําเนินการจัด
จาง 



 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา  ครั้งที่  5/2562 

 

70 

6 คายภาษาอังกฤษเชิงวิชาการสําหรับนักศึกษา คณะครุศาสตร 8 – 10 กุมภาพันธ 2562 
7 คายภาษาอังกฤษเชิงวิชาการสําหรับนักศึกษา 25 – 27 กุมภาพันธ 2562 

 

สรุปผลการจัดดําเนินงาน 
คายภาษาอังกฤษคณะครศุาสตร 

 

จํานวนผูเขารวมโครงการ 

ผูเขารวม เปาหมาย จํานวน (คน) เขารวมจริง จํานวน (คน) คิดเปนรอยละ 

นักศึกษา 120 120 100 

อาจารยสาขาการสอนภาษาอังกฤษ 3 3 100 
 

การบรรลุตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 

ตัวชี้วัด หนวยนับ ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :    จํานวนนักศึกษา
คณะครุศาสตรชั้นปที่ 2 

รอยละ มีผูเขารวมโครงการรอยละ 100 ของ 
จํานวนนักศึกษาทั้งหมด 

บรรลุเปาหมาย 

ตัวชี้วัดเชิงคณุภาพ : ระดับ ความพึง
พอใจของ ผูเขารวมโครงการ 

ระดับ ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจใน 
โครงการโดยภาพรวมทุกดานระดับมาก 

บรรลุเปาหมาย 

 
คาสถิติแสดงความพึงพอใจคายภาษาอังกฤษเชิงวิชาการสําหรับนักศึกษา คณะครุศาสตร 
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คณะวิทยาการจัดการ 

 
จํานวนผูเขารวมโครงการ 

ผูเขารวม เปาหมาย จํานวน (คน) เขารวมจริง จํานวน (คน) คิดเปนรอยละ 

 นักศึกษา 120 120 100 

อาจารย 8 8 100 
 

การบรรลุตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 

ตัวชี้วัด หนวยนับ ผลการดําเนินงาน หมายเหตุ 
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ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :    จํานวนนักศึกษา
ที่เขารวมโครงการ 

รอยละ มีผูเขารวมโครงการรอยละ 100 ของ 
จํานวนนักศึกษาทั้งหมด 

บรรลุเปาหมาย 

ตัวชี้วัดเชิงคณุภาพ : ระดับ ความพึง
พอใจของ ผูเขารวมโครงการ 

ระดับ ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจใน 
โครงการโดยภาพรวมทุกดานระดับมาก 

บรรลุเปาหมาย 
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กิจกรรมไตรมาส 3 

ที ่ กิจกรรม วัน/เดือน/ป 
1 อบรมเตรียมความพรอมภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษา ระดับ 

A1  ( 300 คน ) 
27 เมษายน 2562 

- 
2 มิถุนายน 2562 

2 อบรมเตรียมความพรอมภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษา ระดับ 
A2  ( 300 คน ) 

3 จางเหมาสอบระดับความรูความสามารถภาษาอังกฤษ 
TOEFL  ( 200 สิทธิ์ ) สําหรับนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร 

เดือนพฤษภาคม 

4 อบรมเชิงปฏิบัติการภาษาอังกฤษเพ่ือสอบและสมัครงาน ยังไมมีกําหนดการ 
5 จางเหมาสอบระดับความรูความสามารถภาษาอังกฤษ 

TOEFL ( 300 สิทธิ์ ) สําหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร 
เดือนพฤษภาคม 

6 คายภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ สําหรับนักศึกษา ณ แลนดบีซ 
รีสอรท อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา 

22 – 24 พฤษภาคม 2562 
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7 อบรมเตรียมความพรอมภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษา ระดับ 
B1  ( 200 คน ) 

27 เมษายน 2562 
- 

2 มิถุนายน 2562 
8 อบรมเตรียมความพรอมภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษา ระดับ 

B2  ( 200 คน ) 
 
กิจกรรมอื่นๆ 

ที ่ กิจกรรม วัน/เดือน/ป 
1 ตอนรับคณะผูบริหาร คณาจารยและนักศึกษาจาก 

Gongging College of Nanchang University 
21 มกราคม  2562 

2 อบรมหลักสูตรระยะสั้นสําหรับนักศึกษา Gongging College 
of Nanchang University 

28 มกราคม 2562 
- 18 มีนาคม 2562 

3 ตอนรับตัวแทนจากสถานเอกอัครราชฑัตสหรัฐอเมริกา 
ประจําประเทศไทย 

11 มีนาคม 2562 

4 ตอนรับและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ระหวางคณาจารยและ
นักศึกษาจาก Asia Euro University ราชอาณาจักรกัมพูชา
และมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 

26 – 27 มีนาคม 2562 

5 ทดสอบวัดระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ สําหรับนักศึกษารุน 
60 และ 61 (ภาคพิเศษ) 

19 พฤษภาคม 2562 

6 ทดสอบวัดระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ สําหรับนักศึกษารุน 
60 และ 61 (ภาคปกติ 

20 พฤษภาคม 2562 

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ   

 
 

ระเบียบวาระที่ 5.18  ประธานศูนยบมเพาะวิสาหกิจ (UBI) 
  

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. การดําเนินงานศูนยบมเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ลําดับ แผนงาน/กิจกรรม ระยะเวลา 
1. ทบทวนคําสั่ง แตงตั้งผูอํานวยการศูนยบมเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัย

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 เมษายน 2562 

2 เสนอแตงรองผูอํานวยการ 1-5 เมษายน 2562 
3 ประชุมทบทวนภารกิจ /วางแผนการดําเนินงาน 1-5 เมษายน 2562 
4 จัดกิจกรรมคายอาสา SE UBI 18-19 เมษายน 2562 
5 ปรับปรุงสถานที่ใหเหมาะสมกับการทํางาน เมษายน 2562 
6 จัดทําเว็บไซต และสื่อมัลติมีเดีย เมษายน 2562 
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7 จัดทําคูมือแนะนําการเขารับบริการบมเพาะของหนวยบมเพาะวิสาหกิจ
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

เมษายน – พฤษภาคม 
2562 

8 จัดฝกอบรมการจัดทําแผนธุรกิจ และประกวดการทําแผนธุรกิจ พฤษภาคม 2562 
9 จัดกิจกรรมประชุมสัมมนา และจัดนิทรรศการ ดานบมเพาะวิสาหกิจ BI พฤษภาคม-มิถุนายน 

2562 
10 กิจกรรมบมเพาะผูประกอบการรายใหม เมษายน – พฤษภาคม 

2562 
11 จัดทํารายงานผลการดําเนินงานรอบ 360 วัน พฤษภาคม – มิถุนายน 

2562 
12 เชิญคณะกรรมการประเมิน เพ่ือประเมินผลการดําเนินงานรอบ 360  

วัน 
พฤษภาคม – มิถุนายน 
2562 

ระเบียบวาระที่ 5.19  รองอธิการบด ี

ระเบียบวาระที่ 5.19.1  รองอธิการบดีฝายบริหาร 
  

 สาระสําคัญโดยยอ 
 

โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยสูการเปนมหาวิทยาลัยสีเขียว Green University 
 

ผลการดําเนินงานในเดือนมีนาคม 2562 
1. ประยุกตศิลปเพื่อการพฒันาอยางย่ังยืน 

 ทําการออกแบบงานศิลปะ การกําหนดจุดวางชิ้นงานภายในอาคารสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 รวบรวมวัสดุ อุปกรณ ที่รอการจําหนวยจากสํานักวิทยบริการเพ่ือใชในการผลิตชิ้นงาน  

 ออกแบบ และทดสอบวัสดุเพ่ือผลิตชิ้นงาน โดยใชสวนของขวดพลาสติก ถุงพลาสติก ปายไวนิล  

 หัวหนาโครงการและนักศึกษาสาขาประยุกตศิลปรวมพัฒนาแนวคิดสําหรับชิ้นงานเพ่ิมเติม 

 เตรียมขอบันทึกเปลี่ยนหมวดเงินจาคาใชสอยเปนคาครุภัณฑ เนื่องจากวัสดุที่ซื้อมาประกอบ

กอใหเกิดชึ้นงานที่คงทน  

2. การกําจัดใบไมดวยใสเดือน ตนแบบกิจการเพื่อสังคม 

 ศึกษาการทดแทนวัสดุเลี้ยงใสเดือนดวยเศษหญาสนาม ซึ่งปกติการเลี้ยงใสเดือนในระยะเพ่ิม

จํานวนจําเปนตองมีการใหอาหารตั้งตนเปนมูลสัตวและขุยมะพราว  

 อบรมนักศึกษา ถึงวิธีการเลี้ยง และดูแลใสเดือนเพื่อผลิตมูลใสเดือน 

 เริ่มผลิตมูลใสเดือนจากเศษผัก 

 การพัฒนาการผลิตมูลใสเดือนจากเศษใบไมเสร็จสมบูรณ และมีการบรรจุมูลใสเดือนเพ่ือเตรียม

จัดจําหนาย โดยทําความรวมมือกับรานคาในตลาดตนไมบึงพระราม โดยบูรณาการกิจกรรมการ

ผลิตมูลใสเดือนเขากับกิจกรรมการฝกประสบการณภาคสนามของนักศึกษาชั้นปที่ 1 สาขา
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เทคโนโลยีการผลิตพืช  และการวิเคราะหองคประกอบของมูลใสเดือนกับนักศึกษาสาขา

สิ่งแวดลอม 

 เตรียมทดสอบและพัฒนามูลใสเดือนจากเศษหญา 

3. การบริหารจัดการขยะในโรงอาหารอยางมีประสิทธิภาพ 

 ทําการจัดซื้อถังขยะพลาสติก และติดสติกเกอรระบุชนิดของขยะ จํานวน 8 ชนิด นําไปใชในโรง

อาหารทั้งสองแหง 

 อยูระหวางการจัดหาใบเสนอราคา แกวพลาสติกชนิดที่สามารถลางดวยเครื่องลางอัตโนมัติ 

(ฝายอาคาร) 

 ผูรับเหมาจัดนิทรรศการลดใชพลาสติกในโรงอาหาร พัฒนาแนวคิดและออกแบบกราฟฟก  

 อยูระหวางการรอติดตั้งปายรณรงคลดการใชกลองโฟมและหลอดดูด  

4. บริหารจัดการขยะใจ ควจ. 

 ศึกษารูปแบบการแยก และรูปแบบถังขยะที่เหมาะสม  

 ดําเนินการซื้อถังขยะแลว และติดตั้งทั้งภายในและภายนอกอาคาร 

 อยูระหวางเตรียมการการอบรมนักศึกษา เรื่องการแยกขยะ 

5. การบริหารจัดการขยะพิษใน ควท. 

 ไดศึกษารูปแบบการแยก และรูปแบบถังขยะที่เหมาะสม  

 ประสานงานกับหนวยงานรับกําจัดขยะพิษจากหนวยงานรัฐและเอกชนเรียบรอยแลว  

 อบรมเรื่องการกําจัดสารพิษและสารเคมีในหองปฏิบัติการณแกอาจารยและผูสนใจ  

 อยูระหวางการแกไขเอกสารซื้อจางถังขยะ 

 

 

6. หองสมุดกิจกรรมสีเขียว (Hand-on green literary) 

 ขอความรวมมือกับรายวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน เพ่ือใหนักศึกษาไดเขา

รวมเขาฝกการ recycle ขยะเปนของใชชนิดตาง ๆ จากหลอดดูดที่ใชแลว  

 การอบรมนักศึกษาในรุนภาคเรียนที่ 1/2561 จํานวน 150 คน นักศึกษาเขารวมโครงการ 

หองสมุดกิจกรรมสีเขียว ไดผลิตชิ้นงานจากของเหลือใช เชนหลอดดูด กระดาษ  ผลิตเปน 

ดอกไม ตะกรา และการทําเปเปอมาเช  

 อยูระหวางการเตรียมการอบรมนักศึกษาในรุนที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2561 จํานวน 150 คน 

7. จักรยานปนรู ปนสุขภาพ (ARU Bike Sharing) 
 เนื่องจากคณะกรรมการเห็นวาการรักษาความปลอดภัยภายในมหาวิทยาลัยยังไมมีความ

พรอมสําหรับการใหบริการรถจักรยานภายในมหาวิทยาลัย จึงเปลี่ยนแปลงงบประมาณเปนการจัดซือ้

เครื่องตีน้ําเพ่ือเพิ่มอากาศในน้ํา 
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8. การพัฒนารายวิชาศึกษาทั่วไป  วิชาพลเมืองสีเขียว 

 ไดจัดทํารายวิชาพลเมืองสีเขียว และผานการวิพากษราง มคอ.3 ทั้งในคณะกรรมการผูพัฒนา

รายวิชา รวมทั้ง ผานความเห็นชอบของสภาวิชาการเปนที่เรียบรอยแลว จึงพรอมสําหรับ

จัดการเรียนการสอนในปการศึกษา 2562  

9. กระบวนการเตรียมความพรอมนักศึกษาใหมหัวใจสีเขียว 

 อาจารยฤดี เสริมยุต ดําเนินกิจกรรมรณรงคบูรณาการกิจกรรมกับนักศึกษาคณะวิทยาการ

จัดการ จัดงาน Marketing Day 2019 war on waste  ณ ลานกิจกรรมหนาอาคาร 2 ซึ่ง

ภายในงานประกอบดวยการออกรานคารณรงคลดการใชพลาสติก และการประกวดชุดและ

แบบจําลองอาหาร โดยทําจากวัสดุเหลือใช โดยมนีักศึกษาจากคณะวิทยาการจัดการและคณะ

วิทยาศาสตรรวมออกงานและเขารวมการแขงขัน 

10. การประเมินคารบอนฟุตพริ้นทขององคกร เพื่อการจัดการอยางมีประสิทธิภาพ 

 ทําความรวมมือกับ บริษัท คิด คิด จํากัด นําแอพพลิเคชั่น Eco life มาใชในรานอาหาร 

รานคา และรานสะดวกซื้อในมหาวิทยาลัย เพ่ือตรวจสอบการลดขยะประเภทใชครั้งเดียวท้ิง 

และการประเมินคาคารบอนฟุตพริ้นทแยกตามชนิดของขยะ 

 จัดทําสื่อรณรงคใหมีการใชแอพพลิเคชั่น Eco life 

 ประกาศผูมีคะแนนสูงสุดของเดอืนมกราคม 2562  

 เตรียมการรวบรวมขอมูลการใชไฟฟา น้ํา และเชื้อเพลิงของมหาวิทยาลัย เพ่ือใชในการ

ประเมินคาการปลดปลอยคารบอนองคกร 

 

 

 

11. เพิ่มและทดแทนตนไมในเขตมหาวิทยาลัย 
ทําการปลูกตนไมภายในมหาวิทยาลัยจํานวน 18 ตน ประกอบดวย เสลา แปลงลางขวด ปบทอง 
ชมพูพันธุทิพย ชงโคฮอลแลนด อโศกอินเดีย ทองกวาง บริเวณ ดนหนาโรงอาหารฝงสนาม
ฟุตบอล หนาตึกดนตรี หนาตึกเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สระน้ําขางตึกเทคโนโลยีอุตสาหกรรม    
รั้วดานขางตึก 6-7  และดานหนาตึก 5    

12. ระบบการจัดการขยะสวนกลางของมหาวิทยาลัย 
คณะกรรมการทําการรวบรวมขอมูล ขอคิดเห็นของคณะกรรมการถึงการคัดแยก และการหา
รูปแบบถังขยะ และไดออกแผนปายระบุประเภทของถังขยะเพ่ือลงความเห็นนําไปใชรวมกัน 
โดยติดปายแยกชนิดถังขยะในถังขยะสวนกลางของมหาวิทยาลัย และไดจัดซื้อถังขยะเพิ่มเติมใน
จุดที่ถังขยะชํารุด 

 เตรียมใหความรูแมบาน และซักซอมความเขาใจ เกี่ยวกับปญหาของารมีถังขยะแยกกระจาย

และไมมีปายระบุจํานวน นอกจากนี้พบวา แมบานแยกถังขยะออกจากกัน โดยไมไดคํานึง
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ความเหมาะสม และนําถังขยะสวนกลางไปใชนอกจุด จึงไดมีการจัดซื้อถังขยะเพิ่มเติมใหชอง

ถังขยะมีถังขยะอยูครบ  

ขอสังเกตุที่นาสนใจ   
1. มหาวิทยาลัยควรกําหนดจุดท้ิงขยะและเวลาที่ทิ้งขยะของแมบาน เนื่องจากปจจุบันถังขยะ

เต็มเพราะแมบานนําขยะจากอาคารมาถิ้งในถังขยะแยกประเภท จึงทําใหการแยกขยะของ

นักศึกษายังไมประสบผลสําเร็จ แมจะมีการแยกเพียง 3 ประเภท และถึงแมจะเตรียมถังขยะ

ทั่วไปไว ถึง 4 ถังตอจุด พบวาไมเพียงพอตอการทิ้ง เนื่องจากแมบานทิ้งขยะตลอดเวลา 

2. นักศึกษาไมสนใจการทิ้งขยะใหถูกระเบียบ พบการทิ้งโดยไมแยกถัง  

13. การสรางและพัฒนาแผนการจัดการมหาวิทยาลัยดวยประสบการณมหาวิทยาลัยสีเขียวพี่เลี้ยง 

 กรรมการผูรับผิดชอบโครงการคัดเลือก แหลงทัศนะศึกษาและเขาศึกษาดูงานที่ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏวไลยอลงกรณ ในวันที่ 18 มีนาคม 2562  

14. การจัดการความรูและการแลกเปลี่ยนความรูเกิดขึ้นระหวาง 4 คณะ และหนวยงานอื่น ๆ 

 คณะทํางานไดจัดทําแผนปฏิทินการประชุมเพ่ือจัดทํา  KM ของ 4 หนวยงาน และทําการ

ออกแบบใบบันทึกการดําเนินงานตามกระบวนการ KM แลวสงตอใหหนวยงานแตละหนวย 

ใชในการบันทึกการดําเนินงานในการประชุมของคณะกรรมโครงการยอย  

 

 

 

 

 

 

 

ผลการดําเนินงานเดือนมีนาคม 2562 

1. งานอาคารสถานที ่ 

1.1 ความคืบหนาการปรับปรุงถนนสายหลัก ผูรับจางสงมอบงานและคณะกรรมการมีการตรวจรับ

งานสามงวดสุดทายเปนที่เรียบรอย โดยผูรับจางถูกปรับเนื่องจากงานลาชาประมาณหกแสน

บาท 

1.2 งานปรับปรุงอนุสรณสถานฯ อยูระหวางดําเนินการ โดยไดมีการประชุมเรงรัด และผูรับจางจะ

สงมอบงานใหแลวเสร็จกอนชวงวันหยุดเทศกาลสงกรานต 

1.3 งานปรับปรุงสระน้ําหนาอาคาร 4 และงานปรับปรุงอาคาร 317 ผูรับจางจะเขาพื้นที่และเริ่ม

ดําเนินงานตั้งแต วันที่ 9 เมษายน 2562 เปนตนไป สวนงานปรับปรุงสระน้ําหนาอาคาร 1,2 

เนื่องจากมีผูเสนอราคา 1 รายขออุทธรณผลการเสนอราคา ซึ่งตองสงเรื่องไปที่กรมบัญชีกลาง 
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ทําใหตองใชเวลาอีกไมเกิน 60 วันกอนที่จะดําเนิการในข้ันตอนตอไปได ทั้งนี้เปนไปตาม พรบ.

จัดซื้อจัดจางฉบับปจจุบัน 

1.4 กรณอีาคารหอประชุมยังไมมีความคืบหนาดานการอนุญาตใหกอสรางอาคารจากกรมศลิปากร 

1.5 อยูระหวางการดําเนินงานเพ่ือการกอสรางอาคารเก็บของบริเวณพ้ืนที่สถาบันอยุธยาศึกษา  

1.6 ไดมีการปรับปรุงพ้ืนที่โรงอาหารเดิมโดยการรื้อถอนผนังบริเวณรานขายอาหารเดิม ปรับปรุง

พ้ืนผิว และเพิ่มชองระบายอากาศ เพื่อใชเปนพ้ืนท่ีจัดกิจกรรมสําหรับนักศึกษาซึ่งทุก

หนวยงานสามารถติดตอเพ่ือขอใชได ทั้งนี้รวมถึงการรื้อถอนรานถายเอกสารเดิมเพื่อใชเปน

พ้ืนที่จัดกิจกรรมดวยเชนกัน 

1.7 การติดตั้ง TV ขนาด 65 นิ้วและเครื่องขยายเสียง ในหองเรียนจํานวนรวม 100 หอง ขณะนี้

ผูรบัจางไดดําเนินการแลวเสร็จ 

1.8 ไดมีการปรับยายพนักงานทําความสะอาดของบริษัทผูรับจาง จากกรณีไดรับการรองเรียน

ความไมสะอาดใน 2 อาคาร ไดแกอาคารบานพลูหลวง และอาคารสวนหลวงคางคาว 

1.9 เนื่องจากการดําเนินการปรับปรุงถนนสายหลักไดดําเนินการแลวเสร็จจนสามารถใชงานได

แลว การจัดการจราจรจะมีการดํานเนินการเปด-ปด ประตูทางเขา/ออก การจัดการจราจร 

การจอดรถ ใหกลับคืนสูสภาพปกติ  

 

2. งานบริหารทั่วไป ประชาสัมพันธ และวิเทศสัมพันธ 

2.1  จากกรณีการโจรกรรมทรัพยสินในอาคารบัณฑิตวิทยาลัย และอาคารกองพัฒนานักศึกษารับ

แจงจากตํารวจวามีการจับกุมผูตองหาไดแลว ซึ่งผูตองหาก็ไดใหการรับสารภาพวาไดทําการ

โจรกรรมจริงและขณะนี้อยูระหวางกระบวนการขั้นตอนของทางเจาหนาที่ตํารวจ 

2.2 เมื่อวันที่ 4 มีนาคมที่ผานมาไดเขารวมงานประชุมสัมนาผูบริหารที่กํากับดูแลงานดาน

ตางประเทศซึ่งจัดโดย สกอ.พรอมกับ ผอ.และรอง ผอ.ศูนยภาษาและการศกึษานานาชาติ 

2.3 เมื่อวันที่ 11 มีนาคมที่ผานมา สถานฑูตสหรัฐอเมริการไดสงบุคลากรเพื่อจัดกิจกรรมดาน

ภาษาและวัฒนธรรมใหกับนักศึกษาครุศาสตร 

2.4  เมื่อวันที่ 25-27 มีนาคมที่ผานมา คณะอาจารยและนักศึกษาจาก AEU (มหาวิทยาลัยเอเชีย   

ยูโร) แหงราชอาณาจักรกัมพูชาไดเดินทางมาเพื่อทํากิจกรรมแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรม 
 
 

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชมุ 
รับทราบ    

 

ระเบียบวาระที่ 5.17.2  รองอธิการบดีฝายนโยบายและแผน 
 
 

 สาระสําคัญโดยยอ 
 

  ผลการดําเนินงานเดือนมีนาคม 2562 
ลําดับ กิจกรรม วันเดือนป สถานท่ี 
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ลําดับ กิจกรรม วันเดือนป สถานท่ี 
1 ประชุมคณะกรรมการบริหาร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ก.บ.) ครั้ง
ที่ 3/2562 

วันอังคารที่12 
มีนาคม 2562    
เวลา 13.00 น. 

หองประชุม 
อยุธยา-อาเซียน 

2 ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ครั้งที่ 3/2562 

วันพุธที่ 13 มีนาคม 
2562 เวลา 09.30 น. 

หองประชุม 
อยุธยา-อาเซียน 

3 ประชุมคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและใหขอมูล
เก่ียวกับการดําเนินงานของสํานักงานอธิการบด ี

วันพฤหัสบดี 14 
มีนาคม 2562 เวลา 
09.30 น. 

หองประชุม 
อยุธยา-โปรตุเกส 

4 ประชุมคณะกรรมการเรงรัดติดตามการใชจาย
งบประมาณฯ ครั้งที่ 6/2562 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

วันศุกรที่15 มีนาคม 
2562 เวลา 13.30 น.  

หองประชุม 
อยุธยา-อาเซียน 

5 ประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัยและใหขอมูลเก่ียวกับการดําเนินงาน
ของสํานักงานอธิการบดี 

วันอาทิตยที่ 17 
มีนาคม 2562 เวลา 
09.30 น. 

หองประชุม 
อยุธยา-โปรตุเกส 

6 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและดําเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา 

วันจันทร-วันอังคารท่ี 
25-26 มีนาคม 2562 

จังหวัดชลบุร ี

7 ประชุมคณะกรรมการจังหวัดพระนคร                       
ศรีอยุธยา 

วันพฤหัสบดีท่ี 28 
มีนาคม 2562 

จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

8 การปจฉิมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศกึษาปที่ 3 และ 
6 ปการศึกษา 2561 

วันศุกรที่ 29 มีนาคม 
2560 

หอประชุมมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

9 การประเมินสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ) พนักงาน
ราชการสังกัดกองนโยบายและแผน 

วันจันทรที่ 1 
เมษายน 2562 

หองประชุมกองนโยบาย
และแผน 

10 รวมกิจกรรมวันอนุรักษมรดกไทยและพิธีมอบ
รางวัลบุษราคัมมณีศรีราชภัฏ ครั้งที ่16 

วันอังคารที่ 2 
เมษายน 2562 

หองประชุม ศูนยภาษา
และคอมพิวเตอรอาคาร 
100 ป 

11 ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ                     
สรางเครือขายความรวมมือมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ภูมิภาค-ภาคกลาง ครั้งที่ 1  

วันอังคารที่ 3 
เมษายน 2562 

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ ในพระ
บรมราชูปถัมภ 

12 ประชุมคณะกรรมการประเมินอธิการบดีและ
มหาวิทยาลัย 

วันพฤหัสบดีท่ี 4 
เมษายน 2562 

หองประชุม 
อยุธยา-โปรตุเกส 

13 กิจกรรม “รวมบุญสงกรานต สืบสานวัฒนธรรม
ไทย” ประจําป พ.ศ. 2562 

วันพุธที่10 เมษายน 
2562 

วัดบรมพุทธาราม 
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ลําดับ กิจกรรม วันเดือนป สถานท่ี 
14 ประชุมคณะกรรมการเรงรัดติดตามการใชจาย

งบประมาณฯ ครั้งที่ 7/2562 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

วันศุกรที่19 เมษายน 
2562 เวลา 13.30 น.  

หองประชุม 
อยุธยา-อาเซียน 

 
แผนการดําเนินงานประจําเดือนประจําเดือนเมษายน 2562 

ลําดับ กิจกรรม วันเดือนป สถานท่ี 

1 ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ครั้งที่ 5/2562 

วันพุธที่ 24 เมษายน   

เวลา 09.30 น. 

หองประชุม 

อยุธยา-อาเซียน 

 
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชมุ 

รับทราบ   
 

ระเบียบวาระที่ 5.17.3  รองอธิการบดีฝายวิชาการ 

 สาระสําคัญโดยยอ 
  ผลการดําเนินงานเดือนเดือนมีนาคม 2562 

1. วางแผนการดําเนินงานฝายทะเบียนบัณฑิต พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจําป
การศกึษา 2559-2560 

2. ประชุมสภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัย นําเสนอหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
จํานวน 11 หลักสูตร 

3. ประชุมวิชาการเครือขายพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทยเขตภาคกลาง ประจําป 2561 
4. ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาแรงงานและประสานงานการฝกอาชีพจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา (กพร.ปจ.) 
5. จัดการสอบขอเขียนและสอบสัมภาษณนักศึกษาใหม ภาคปกติ ประจําปการศึกษา 

2562 (รอบ 2 โควตา และการรับตรงทั่วไป) มีผูผานการคัดเลือกทั้งสิ้น จํานวน 431 ราย 
6. รวมตอนรับอาจารยและนักศึกษา Asia Euro University ประเทศกัมพูชา 
7. ประชุมคณะกรรมการอํานวยการโรงเรียนสาธิต สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา  
8. จัดทําขอมูลภูมิลํา เนาของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา          

เพ่ือนําเสนอคณะทํางานขององคมนตร ี
 

แผนการดําเนนิงานเดือนเมษายน 2562 

1. ประธานคณะกรรมการฝายทะเบียนบัณฑิต พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจําป
การศกึษา 2559-2560 
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2. รวมพิธีถวายปริญญากิตติมศักดิ์ พระพุทไธศวรรยวรคุณ (หวล  ภูริภทฺโท) ปริญญา
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม  ณ วัดพุทไธศวรรย 

3. อบรมโครงการพัฒนาอาจารยใหม ประจําป พ.ศ. 2561-2562 ณ โรงแรมนที เดอะริ
เวอรฟรอนท จังหวัดกาญจนบุร ีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ   

 

ระเบียบวาระที่ 5.17.4  รองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษและกฎหมาย 

 สาระสําคัญโดยยอ 
งานนิติการ 

ลําดับ วัน เดือน ป รายการ 
1 
 

6-9 มี.ค 62 เขารวมประชุมสัมมนากลุมงานนิติกร เรื่องบริหารงานบุคคล (นางศราริตา 
แจงพันธ,นางศขิรินทร  สุวรรณทัศน) 

2 13 มี.ค 62 เขารวมประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 3/2562  (นางศราริ
ตา แจงพันธ,นางศขิรินทร  สุวรรณทัศน) 

3 16 มี.ค 62 จัดประชุมคณะกรรมการปรับปรุงและยกรางกฎหมายประจํามหาวิทยาลัย      
ครั้งที่ 3/2562 (นางศราริตา แจงพันธ ,นางศิขรินทร สุวรรณทัศน) 

4 20 มี.ค 62 เขารวมกิจกรรมสภากาแฟ อยางไมเปนทางการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา เปนเจาภาพ  (นางศิขรินทร สุวรรณทัศน ,นางสาวศิริ
ลักษณ  สุคันธชาติ) 

5 25 มี.ค 62 จัดประชุมคณะกรรมการแกไขปญหาสัญญาทุน (นางศิขรินทร สุวรรณทัศน) 
6 27 เม.ย 62 จัดประชุมคณะอนุกรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 

1/2562 (นางศราริตา แจงพันธ , นางศขิรินทร  สุวรรณทัศน) 
 
งานกิจการคณะกรรมการ 
ผลการดําเนินงานประจําเดือนมีนาคม 2562 
1. วันที่  12  มีนาคม  2562  ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 3/2562 

วันที่ 12 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน  สํานักงานอธิการบดี 
2. วันที่ 13 มีนาคม 2562 ประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 3/2562 เวลา 09.30 น. ณ หองประชุม

อยุธยา – อาเซียน  สํานักงานอธิการบดี 
3. วันที่ 14 มีนาคม 2562 ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ครั้งท่ี 7(9)/2562 เวลา 09.30 

น. ณ หองประชุมอยุธยา – โปรตุเกส  สํานักงานอธิการบด ี
4. วันที่ 14 มีนาคม 2562 ประชุมคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ครงที่ 3/2562           

เวลา 09.30 น. ณ หองประชุมอยุธยา – โปรตุเกส 
5. วันที่  17 มีนาคม 2562 ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ  ครั้งท่ี 8(10)/2562         

เวลา 09.30 น. ณ หองประชุมอยุธยา – โปรตุเกส  สํานักงานอธิการบด ี
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6. วันที่   22 มีนาคม 2562 ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ครั้งท่ี 9(11)/2562         
เวลา 09.30 น. ณ หองประชุมอยุธยา – โปรตุเกส  สํานักงานอธิการบด ี

7. วันที่ 27 มีนาคม 2562 ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2562 เวลา 09.30 น. ณ หองประชุม
อยุธยา – อาเซียน  สํานักงานอธิการบดี 

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

แผนการดําเนินงานประจําเดือนเมษายน 2562 
1. วันที่ 2  เมษายน  2562  การเลือกตั้งคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี  เวลา 08.30 – 15.30 น. 

ณ หองประชุมอาคาร 100 ป 
2. วันที่  4 เมษายน 2562 ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ครั้งที่ 10(12)/2562          

เวลา 09.30 น. ณ หองประชุมอยุธยา – โปรตุเกส  สํานักงานอธิการบด ี
3. วันที่  7  เมษายน  2562  วันซอมใหญพิธีพระราชทานปริญญาบัตร   
4. วันที่  9  เมษายน  2562  พิธีพระราชทานปริญญาบัตร  ณ  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
5. วันที่  10  เมษายน  2562  ประชุมคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ครั้งที่ 4/2562       

เวลา 09.30 น. ณ หองประชุมอยุธยา – โปรตุเกส  สํานักงานอธิการบด ี
6. วันที่  20 เมษายน 2562 ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ครั้งท่ี 11(3)/2562         

เวลา 09.30 น. ณ หองประชุมอยธุยา – โปรตุเกส  สํานักงานอธิการบด ี
7. วันที่ 23 เมษายน 2562 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 4/2562      

เวลา 13.30 น. ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน  สํานักงานอธิการบด ี
8. วันที่  24 เมษายน 2562 ประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้ งท่ี 5/2562 เวลา 09.30 น.                  

ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน  สํานักงานอธิการบด ี
9. วันที่ 25 เมษายน 2562 ประชุมคณะกรรมการสงเสริมฯ ครั้งที่ 4/2562 เวลา 09.30 น.           

ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน  สํานักงานอธิการบดี                     
 

ผลการดําเนินงานคณะกรรมการดําเนินงาน ITA  
วันที ่ เร่ือง สรุปสาระสําคัญ 

มีนาคม เตรียมขอมูลหลักฐานเอกสาร 
เชิงประจักษเพ่ือรับการประเมินคุณธรรม
และความโปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ (Integrity  and  
Transparency  Assessment : ITA) 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 จํานวน 
10 ตัวชี้วัด ดังนี ้

1) การปฏิบัติหนาที่ 
2) การใชงบประมาณ 
3) การใชอํานาจ 

ตัวชี้วัด 1-8 แบบสอบถามการรับรูขอมูล
ของผูมีสวนไดเสียจากภายในและภายนอก 
ตัวชี้วัด 9 -10 จะตองแนบลิงกหรือ URL 
เขาไปในระบบ ITAS ซึ่งจะตองเตรียม
หลักฐานเชิงประจักษเผยแพรบนเว็บไซต
มหาวิทยาลัย 
- เตรียมหลักฐานเชิญประจักษท่ีสอดคลอง
กับตัวชี้วัด 9-10 
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วันที ่ เร่ือง สรุปสาระสําคัญ 

4) การใชทรัพยสินของราชการ 
5) การแกไขปญหาการทุจริต 
6) คุณภาพการดําเนินงาน 
7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
8) การปรับปรุงระบบการทํางาน 
9) การเปดเผยขอมูล 

การปองกันการทุจริต 
เมษายน ระบบ ITAS เปด ในวันที่ 5 เม.ย. - หนังสือสํานักงาน ป.ป.ช. ดวนที่สุด ที่ ปช 

0009/ว0017 ลว. 26 มีนาคม 2562แจง
รหัสผานมายังมหาวิทยาลัย จากนั้นผู
ประสานงานเขาไปเอา QR code มา
เผยแพรบนเว็บไซตมหาวิทยาลัยใหผูมีสวน
ไดเสียจากภายในและภายนอกเขาไปตอบ
แบบสอบถาม  
- Admin นําเขาขอมูลพื้นฐานเขาระบบ 
ITAS และ ผูบริหารยืนยันขอมูลกอนสง 
สํานักงาน ป.ป.ช. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 เมษายน ประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน ITA ครั้ง
ที่ 1/2562 

คณะกรรมการดําเนินงาน ITA ประชุม
ติดตามงานครั้งที่ 1/2562 โดย ผศ.ธาตรี 
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วันที ่ เร่ือง สรุปสาระสําคัญ 

มหันตรัตน ประธานกรรมการ เปนประธาน
เปดประชุม และ ผศ.บุญไท เจริญผล รอง
ประธานกรรมการ ITA และ มี
คณะกรรมการเขารวมปรึกษาหารือ เพ่ือ
วางแผนรับการประเมินในปงบประมาณ 
พ.ศ.2562 

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชมุ 
รับทราบ    

 

ระเบียบวาระที่ 5.17.5  รองอธิการบดีฝายกิจการนักศกึษาและวิจัยและพัฒนา 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. เมื่อชวงเชา วันที่ 23 เมษายน 2562  ไดตอนรับเจาหนาท่ีจากกองทุนพระราชทาน  

มาติดตามกองทุน  นักศึกษาเรียนปที่ 3 แลว ไดเกรดเฉลี่ย 1.91  และใหแนะนําตัวเปนภาษาอังกฤษ 
2 – 3 นาที  นักศึกษาพูดไมได  เปนทุนที่ไดรับตั้งแตระดับมัธยมศึกษาแลวและมาศึกษาตอที่
มหาวิทยาลัยของเรา  นักศึกษาที่ไดรับทุนมาเปนทุนนักศึกษายากจน แตตองดูในเรื่องของการตั้งใจ
เรียนดวย  และเกรงวาจะเปนคนแรกที่ไดรับทุนจากรัชกาลท่ี 9 แลวไมจบการศึกษา   

2. โครงการ Work  Travel ไดทําการสัมภาษณผูปกครองที่เปนผูค้ําประกันและ
นักศึกษา จํานวน 5 คนเรียบรอยแลว       

 

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชมุ 
 รับทราบ  และคณะครุศาสตรขอรับไปดําเนินการติดตาม  ชวยเหลือใหมีผลการเรียนที่

ดีขึ้น 

 
 
 
 

 

ระเบียบวาระที่ 5.17.6  ผูชวยอธิการบดีฝายประกันคุณภาพ 

 สาระสําคัญโดยยอ 

  ผลการดําเนินงาน เดือนมีนาคม 2562 
ลําดับ

ที ่
วัน/เดือน/ป กิจกรรม สถานท่ี 

1 5-6 มีนาคม 
2562 

รวมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกองนโยบาย
และแผนเพ่ือยกระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ 
ของกองนโยบายและแผน สํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

โรงแรมนานาชาติ บาง
แสน จังหวัดชลบุร ี

2 14 มีนาคม 2562 รวมพิธีสวดพระอภิธรรมศพ พระมงคลวุฒาจารย ณ วัดบานแพน  
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ลําดับ
ที ่

วัน/เดือน/ป กิจกรรม สถานท่ี 

(หลวงพอพูนฐิตสีโล) อดีตเจาอาวาสวัดบานแพน  ต.สามกอ อ.เสนา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

3 15 มีนาคม 2562 รวมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 
(กิจกรรมเทศนมหาชาติเวสสันดรชาดก) ประจําป
งบประมาณ 2562 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

ณ วัดหงษ ต.หันสัง  
อ.บางปะหัน  
จ.พระนครศรีอยุธยา 

4 20-21 มีนาคม 
2562 

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทํามาตรฐาน
การศึกษาของเครือขายมหาวิทยาลัยราชภัฏ ดานงาน
ประกันคุณภาพการศกึษา ครั้งที่ 3 

มหาวิ ทยา ลั ย ร าช ภั ฏ
จันทรเกษม กรุงเทพฯ 

5 25-26 มีนาคม 
2562 

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและดําเนินงานประกัน
คุณภาพกา รศึ กษา  ครั้ ง ท่ี  2 / 2562  และกา ร
ประชุมสัมมนา เรื่อง (ราง) ตัวบงชี้และเกณฑการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ของกลุมเครือขาย
ราชภัฏ ปการศึกษา 2562 

โรงแรมแอมบาสซาเดอร 
ซิตี้  จอมเทียน จั งหวัด
ชลบุร ี

 

แผนการดําเนินงานเดือนเมษายน 2562 
ลําดับ

ที ่
วัน/เดือน/ป กิจกรรม สถานท่ี 

1 1 เมษายน 2562 ประชุม เตรียมความพรอมการจัด กิจกรรมคาย
ประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยา ภายใตกิจกรรม 
โครงการ “สานใจไทย สูใจใต” รุนที่ 35 

ห อ งป ร ะชุ ม อยุ ธ ย า -
อาเซียน 

2 3 เมษายน 2562 สรุปขอมูลรายงานผลภาวะการมีงานทําของบัณฑิต ป
การศึกษา 2561 (ขอมูลบัณฑิตจบปการศึกษา 2560) 
เพื่อเปนขอมูลติดตามในการประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 4/2562 
 
 

หองงานประกันคณุภาพ 

3 3 เมษายน 2562 เปนตัวแทนมหาวิทยาลัยรับโลโครงการ “สานใจไทย 
สู ใจใต” รุนที่  35จาก พลเอกสุรยุทธ  จุลานนท 
ประธานในพิธ ี

ส โ ม ส ร ท ห า ร บ ก 
( ส ว น กล า ง )  วิ ภ า ว ด ี
กรุงเทพฯ 

4 3 เมษายน 2562 เขารวมประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน ITA ครั้งที่ 
1/2562 เพื่อปรึกษาหารือวางแผนรับการประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใสฯ ในปงบประมาณ พ.ศ. 
2562 

หองอยุธยา-โปรตุเกส 

5 4 เมษายน 
2562 

ประชุมเตรียมความพรอม ฝายปฏิคม ในกิจกรรมคาย
ประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยา ภายใตกิจกรรม 

หองประชุมงานประกัน
คุณภาพ 
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ลําดับ
ที ่

วัน/เดือน/ป กิจกรรม สถานท่ี 

โครงการ “สานใจไทย สูใจใต” รุนที่ 35 ในวันที่ 21 
เมษายน 2562 

6 19 เมษายน 
2562 

ประชุม เตรียมความพรอม ฝายปฏิคมและฝ าย
ล งท ะ เ บี ย น  ใ น กิ จ ก ร รม ค า ย ป ร ะ วั ติ ศ า ส ต ร
พระนครศรีอยุธยา ภายใตกิจกรรม โครงการ “สานใจ
ไทย สูใจใต” รุนที่ 35 ในวันที่ 21 เมษายน 2562 

หองประชุมงานประกัน
คุณภาพ 

7 21 เมษายน 
2562 

มหาวิทยาลัยจัดกิจกรรม โครงการ “สานใจไทย สูใจ
ใต” รุนที่ 35  

ณ อาคาร 100 ป 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

 

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชมุ 
รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 5.17.7  ผูชวยอธิการบดีฝายบริการวิชาการและสหกิจศกึษา 

1. การนําเสนอหลักสูตรฝกอบรมอาชีพ และขอสนับสนนุงบประมาณการจัดอบรมอาชีพโครงการ

มหาวิทยาลัยประชาชน กับธนาคารอออมสิน จํานวน 12 กลุมอาชพี งบประมาณ 625,000 บาท (หก

แสนหาหมื่นบาทถวน) เปาหมายจังหวัดพระนครศรอียุธยา จํานวน 430 คน จังหวัดอางทอง 

จํานวน 70 คน จัดอบรมระหวาง เมษายน – พฤษภาคม 2562 

2. โครงการยุวพัฒนรักษถิ่น ภายใต MOU รวมกับธนาคารออมสิน อยูระหวางลงพ้ืนท่ีสํารวจ

ขอมูลความตองการของผูประกอบการวิสาหกิจชุมชร จํานวน 7 กลุม เพ่ือทําโครงการเสนอ

ขอสนับสนุนงบประมาณจากธนาคารออมสิน 

3. โครงการโรงเรียนประชารัฐ (school partner) ภายใต MOU รวมกับบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ          

อยูระหวางการดําเนินการจัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินงานและรายงานใหหนวยงานที่

เก่ียวของทราบ 
 

ศูนยทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน   

      มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาและบริษัทศูนยเทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จํากัด ได

รวมมือกันดําเนินโครงการพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมหุนยนตและระบบอัตโนมัติ โดยใชชื่อวา 

โครงการบริการวิชาการ  หลักสูตร  Automation  system  integration & commissioning  โดยมี

กําหนดระยะเวลาการฝกอบรมทั้งสิ้น จํานวน 25 วัน ตั้งแตวันที่ 14 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 8 

เมษายน 2562 (ทุกวันจันทร – อังคาร) เวลา 08.00 น. – เวลา 18.30 น. ณ หองปฏิบัติการ 42108 

อาคาร 42 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และมีผูเขารวมการ

ฝกอบรมในครั้งนี้ จํานวน 16 คน นั้น 
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มติ/ความคิดเห็นของที่ประชมุ 
     รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอื่น ๆ 

ระเบียบวาระที่  6.1 กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 
5/2562 

สาระสําคัญโดยยอ 
กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 5/2562 ในวันอังคารที่ 

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

 

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชมุ 
     รับทราบ 

 

เลิกประชุมเวลา  17.14 น.  
 
 

 

 
 

                  
    นางลักขณา  เตชวงษ    ผูตรวจรายงานการประชุม 
    นางนงคราญ  คงสมทรง  ผูจัดทํารายงานการประชุม 
 

   
   


