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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) 
ครั้งที่  11/2561 

วันอังคารที่  13  พฤศจิกายน  2561  เวลา 13.00 – 17.12 น. 
ณ  หองประชุมอยุธยา – อาเซียน  อาคารศรอีโยธยา (สํานกังานอธกิารบดี)  

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

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

     เทคโนโลยีสารสนเทศ      กรรมการ 
16. อาจารย ดร.นริสานันท  เดชสุระ ผูอํานวยการสํานักงาน 

     คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา     กรรมการ 
17. อาจารยสุทัศน อูทอง  ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ    กรรมการ 
18. นางสาวเพลินตา โมสกุล  ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน        กรรมการ 
19. นางสารภ ี  พูลศิริ  ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา     กรรมการ 
20. นางเบญญาภา สอนพรม ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา     กรรมการ 
21. นางสารภ ี  พูลศิริ  ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา รักษาราชการแทน 

     ในตําแหนงผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี    กรรมการและเลขานุการ 
22. นางศิขรินทร  สุวรรณทัศน นิติกร        กรรมการ 
23. นางสาวกาญจนพิชญา  ภิญญา รักษาการหัวหนางานกิจการคณะกรรมการ  ผูชวยเลขานุการ 
24. นางนงคราญ  คงสมทรง เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป      ผูชวยเลขานุการ 
25. นางปยะนุช  สุขเพ็ชร  เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป      ผูชวยเลขานุการ 
26. นางจิราพร  พัฒนธนกิจ เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป      ผูชวยเลขานุการ 
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ผูลาการประชุม 
นางลักขณา  เตชวงษ   ผูอํานวยการกองกลาง รักษาการในตําแหนง 
        ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี     ติดราชการ 
ผูเขารวมประชุม 
1. อาจารยรงรอง  แรมสิเยอ (แทน)ประธานศูนยภาษาและการศกึษานานาชาติ 
2. อาจารยฤด ี  เสริมชยุต ประธานศนูยบมเพาะวิสาหกิจ (UBI) 
3. อาจารยมนภัทร  บุษปฤกษ ประธานคณะกรรมการดําเนินงานศูนยฝก 

   ปฏิบัติการวิชาชีพ (อาคารสวนหลวง) 
4. นางสาวกาญจนา  เงินออน  หัวหนาสํานักงานคณะครุศาสตร 
5. นางอรัญญา   จงกลรัตน หัวหนาสํานักงานคณะกรรมการมนุษยศาสตรฯ 
6. นางวิรินดา   มีบํารุง  หัวหนาสํานักงานคณะวิทยาศาสตรฯ 
7. วาที่รอยตรีหญิงรัตติยา พาวินัย  หัวหนาสํานักงานคณะวิทยาการจัดการ 
8. ดร.เกษรา   ศรีวิเชียร หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา 
9. นางทิวาพร   สงแสง  หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการสํานักงาน 

   คณะกรรมการบัณฑิตศกึษา 
10. นางสาวพิจิกามาศ  แยมบู  หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการสํานักวิทยบริการฯ 
11. นางสาวเบญจลักษณ  ชิดชาญชัย รักษาการหัวหนางานประกันคุณภาพ 
12. วาที่รอยเอกอนุชา  ดีเปรม  รักษาการในตําแหนงหัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน 
13. อาจารยสุภารัตน  ชัยกิตติภรณ รองผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา 
14. นางสาวนันทนา  ศรีชัยมูล นักวิชาการศึกษา  งานประกันคุณภาพ 
 

เริ่มประชุม   เวลา 13.00 น. 
 

          ประธานพิจารณาจํานวนกรรมการที่มาประชุมและเห็นวาครบองคประชุมแลว จึงเปด                 
การประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ 

ระเบียบวาระที่ 1.1   ขอบคุณสําหรับการดําเนินงานเรื่องการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย 

 สาระสําคัญโดยยอ 

1. ขอบคุณ ผศ.บุญไท  เจริญผล ผูชวยอธิการบดีฝายงานประกันคุณภาพ และทีมงาน
ประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยทุกคน 

2. ขอบคุณผูบริหาร  หัวหนาหนวยงาน  และทีมงานทุกหนวย ที่ตางทําหนาที่ดวยความ
รับผิดชอบอยางเต็มกําลังความสามารถ  และทําใหมหาวิทยาลัยไดรับผลการประเมินการประกันคุณภาพ
การศึกษา  คะแนนเฉลี่ย 4.38 
  

 มติ/ความเห็นของที่ประชมุ 
   รับทราบ   
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ระเบียบวาระที่ 1.2  การมอบหมายภารกิจขั้ นต อไปที่ เกี่ ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา                  
ของมหาวิทยาลัย 

 สาระสําคัญโดยยอ 

1. มอบทุกหนวยงานจัดทําแผนปฏิบัติการ 2 แผน โดยใหถือว าเปนวาระแหงป              
ในการดําเนินการประกันคุณภาพการศึกษา  เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาในปถัดไป 
ดังตอไปนี ้

1.1 แผนการลดจํานวนนักศึกษา Drop out และแผนการดําเนินการใหนักศึกษาสําเร็จ
การศึกษาภายในกรอบระยะเวลาตามแผนการเรียนของแตละหลักสูตร 

1.2 แผนการยกระดับความพึงพอใจของนักศึกษาตอการใหบริการของทุกหนวยงาน 
1.3 ผลักดันหลักสูตรเขาสู TQR หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (Thai  Qualifications  Register) 
2. มอบสถาบันวิจัยและพัฒนาและทุกหนวยงานนําเสนองานวิจัยในรูปแบบ “ชุดโครงการ” 

โดยนําพื้นที่จังหวัดเปนตัวตั้ง หรืออาจนําพื้นที่ที่หนวยงานแตละหนวยรับผิดชอบเปนตัวตั้ง  และให
คํานึงถึงการนํานักศึกษาเขาไปมีสวนรวมในการดําเนินงาน 
 

 มติ/ความเห็นของที่ประชมุ 
   รับทราบ   

 

ระเบียบวาระที่ 1.3  การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง  “ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2561” 

 

 สาระสําคัญโดยยอ 
ในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง  “ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ     

พ.ศ. 2561”  ครั้งนี้เปนสิ่งสําคัญของมหาวิทยาลัยและของหนวยงานที่ตองดําเนินการรวมกัน  และผลลัพธ
ที่คาดหวัง มีดังตอไปนี้ 

1. ตัวบงชี้สําคัญของการดําเนินงานทั้งในระดับมหาวิทยาลัย และระดับหนวยงาน              
ไดรับการปรับปรุงใหมีความครอบคลุม และสอดคลองกันในทุกระดับ 

- ปรับตัวบงชี้สําคัญของมหาวิทยาลัยใหครอบคลุม  สอดคลองกับตัวบงชี้สําคัญของ ทปอ.
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

- ปรับตัวบงชี้สําคัญของหนวยงานใหครอบคลุม  สอดคลองกับตัวบงชี้ของมหาวิทยาลัย 
2. แผนการดําเนินงาน (ทุกระดับ) ของมหาวิทยาลัยไดรับการปรับปรุงใหมีความครอบคลุม 

และสอดคลองกับแผนของ ที่ประชุมอธิการบดี (ทปอ.)  มหาวิทยาลัยราชภัฏ และปรับปรุงแผน (ทุกระดับ) 
ของทุกหนวยงานใหครอบคลุม และสอดคลองกับแผนของมหาวิทยาลัย 

3. การประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงาน 
 

 มติ/ความเห็นของที่ประชมุ 
   รับทราบ  
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ระเบียบวาระที่ 1.4  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากอธิการบดีตอสภามหาวิทยาลัย 
 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. การจัดลําดับวาระการนําเสนอ ใหลําดับท่ีเปนเรื่องปกติ ดังนี ้

1.1 รายงานสถานะการเงินของมหาวิทยาลัย 
1.2 รายงานความกาวหนา (ประเด็นของการดําเนินงานที่สําคัญ) ของบุคลากร 
1.3 รายงานความคืบหนาการดําเนินงานยุทธศาสตรการพัฒนาทองถ่ิน 
1.4 รายงานความคืบหนาการดําเนินงานยุทธศาสตรการผลิตและพัฒนาครูและ

บุคลากรทางการศึกษา 
1.5 รายงานความคืบหนาการดําเนินงานยุทธศาสตรการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมและ

ประวัติศาสตร 
1.6 รายงานความคืบหนาการดําเนินงานยุทธศาสตรดานวิทยาศาสตรสุขภาพและ

สิ่งแวดลอม 
1.7 รายงานความคืบหนาการดําเนินงานยุทธศาสตรดาน Smart  University 
1.8 รายงานความคืบหนาการดําเนินงานยุทธศาสตรดาน Green  University 
1.9 รายงานความคืบหนาการดําเนินงานยุทธศาสตรดานการพัฒนาภาษาอังกฤษ 
1.10 รายงานความคืบหนาการดําเนินงานยุทธศาสตรดาน UBI 
สําหรับวาระอ่ืนนอกเหนือจากนี้ใหจัดเรียงวาระตามลําดับตอไป 

2. ใหหัวหนาผูรับผิดชอบแตละยุทธศาสตร  แตละเรื่อง  กํากับ  ติดตาม และจัดทําเอกสาร
ใหครอบคลุมเนื้อหา และกิจกรรมหลัก  ในสวนที่ดําเนินการในรอบเดือนนั้น  และเสนอทีมงาน            
สภามหาวิทยาลัยเพื่อบรรจุไวในเลมประชุมสภามหาวิทยาลัย  ตามระยะเวลาที่กําหนดไว 

3. ยังมีหลายวาระที่ไมมีขอมูลรายงาน  ขอใหมีการเคลื่อนไหวในเดือนตอไป และในแตละ
เดือนภายหลังจากนี ้
 

 มติ/ความเห็นของที่ประชมุ 
   รับทราบ   

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชมุ 

ระเบียบวาระที่ 2.1  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  ครั้งที่  10/2561  

สาระสําคัญโดยยอ 
มหาวิทยาลัยไดกําหนดใหมีการประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.)               

ครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันอังคารท่ี 9  ตุลาคม  2561 เวลา 13.30 น. ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  (ก.บ.) นําเสนอรายงานการประชุม ครั้งที่ 
10/2561 เพ่ือขอใหที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 
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มต/ิความคิดเห็นของที่ประชุม 
  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 10/2561              
โดยไมมีการแกไข 
 

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม 

ระเบียบวาระที่ 3.1  รายงานขอมูลการดําเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ครั้งที่ 10/2561 

สาระสําคัญโดยยอ 
  เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) นําเสนอรายงานขอมูลจากการดําเนินงานและ   
ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันอังคารที่ 9  ตุลาคม  
2561  ดังตอไปนี้ 
 

ระเบียบ
วาระท่ี 

เร่ือง 
มติท่ีประชุม/ขอเสนอแนะ 

และขอส่ังการ 
ผลการปฏิบัตติามมต ิ

4.1 ขอความเห็นและขอเสนอแนะ เรื่อง   
การบริหารหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต    
ในคณะอื่น 

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.)        
มีความเห็นและขอเสนอแนะ ดังตอไปนี้ 
1. หลักการในการบริหารจัดการ  การจัดการ

เรียนการสอน คอื สาขาวิชาหรือคณะใด    
ก็สามารถที่จะเปดหลกัสูตรครุศาสตร
บัณฑิตและบริหารจัดการภายใตคณะที่
สังกัดได  แตย้ําวาจะตองไดมาตรฐานตามที่
คุรุสภากําหนด 

2. ขั้นตอนการเสนอหลักสูตรใหดําเนินการ
ตามระบบปกติของมหาวิทยาลัย กรณทีี่
หลักสูตรใดอาจารยประจําหลักสูตรไมครบ
ใหประสานงานกับคณะครุศาสตรหรือ  
คณะอื่นรวมกัน และสวนกลางโดยรอง
อธิการบดีฝายวิชาการจะเปนผูกํากับดูแล  
ควบคุมมาตรฐานให ทั้งนี้มีเงื่อนไขวา
จะตองไมเปดหลักสูตรแขงขัน 

3. การนิเทศกนักศึกษาใหอาจารยผูรับผิดชอบ
หลักสูตรเปนผูนิเทศก 

4. การจัดรายวิชาชีพครู ใหประสานงานกับ
คณะครุศาสตรเปนหลัก 

5. การจัดสรรงบประมาณหลักสูตรสังกัด  
คณะใด  ใหจัดงบประมาณไปยังคณะนั้น 

- แจงมติการประชุมใหแกหนวยงาน        
ที่เกี่ยวของไดรับทราบ 
 

4.2 ขอความเห็นชอบ (ราง) ระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา        
วาดวย  การจายเงินสวัสดิการ           
คารักษาพยาบาลใหกับบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
พ.ศ. ... 

เห็นชอบ (ราง) ระเบยีบมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรอียุธยา  วาดวย  การจายเงนิ
สวัสดิการคารักษาพยาบาลใหกับบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา 
พ.ศ. ... โดยคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย (ก.บ.) มปีรับแกไข ดังตอไปนี้ 
 

- แจงมติการประชุมใหแกหนวยงาน        
ที่เกี่ยวของไดรับทราบ 

- นําเขาการประชุมคณะกรรมการปรับปรงุ
และยกรางกฎหมาย เมื่อวันที ่20 ตุลาคม 
2561 มติที่ประชุม เห็นชอบ 
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ระเบียบ
วาระท่ี 

เร่ือง 
มติท่ีประชุม/ขอเสนอแนะ 

และขอส่ังการ 
ผลการปฏิบัตติามมต ิ

1. ชื่ อ ร ะ เบี ยบ ให ปรั บ จ าก  พ .ศ .  . . . .               
เปน  ปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

2. ขอ 2 การบังคับใชจากวันที่ 1 ตุลาคม 2561 
เปนตนไป ใหปรับเปน  ปงบประมาณ 2562 
หรือวันที่  1 ตุลาคม 2561 ถึ งวันที่  30 
กันยายน 2562 

3. ขอ 5 วรรค 3 ใหตัดขอความ “ในกรณีปใดที่
ไมไดรับจัดสรรเงินงบประมาณตามวรรคหนึ่ง 
ใหถือวาปนั้นไมมีการเบิกจายเงินสวัสดิการ

ตามระเบียบนี้” ออก  

เมื่อปรับแกไขเรียบรอยแลวใหนาํเขา      
การประชุมคณะกรรมการปรับปรุงและ     
ยกรางกฎหมายของมหาวิทยาลัยและ     
การประชุมสภามหาวิทยาลัยตอไป 

- นําเขาการประชุมสภามหาวิทยาลยั     
ครั้งที่ 12/2561 วันที่ 14 พฤศจิกายน 
2561  

4.3 ขอความเห็นชอบการขออนุมัติ
งบประมาณคาสาธารณูปโภค รายการ  
คาไฟฟา งบประมาณจาํนวน 7,000,000 
บาท จากเงินบํารุงการศึกษา 

เห็นชอบการขออนุมัติงบประมาณ          
คาสาธารณปูโภค งบประมาณจาํนวน 
7,000,000 บาท จากเงนิบํารุงการศึกษา   
คงคลัง  โดยมีขอเสนอแนะวาใหปรับเหตผุล
ในการนําเสนอตามขอเท็จจริงตามมติ
คณะรัฐมนตรี และนําเขาการประชุม
คณะกรรมการบริหารงบประมาณและ
การเงินและการประชุมสภามหาวิทยาลยั
ตอไป 

- แจงมติการประชุมใหแกหนวยงาน        
ที่เกี่ยวของไดรับทราบ 

- นําเขาการประชุมคณะกรรมการบริหาร
งบประมาณและการเงนิ ในวันที ่30 
ตุลาคม 2561 

- นําเขาการประชุมสภามหาวิทยาลยั      
วนัที่ 14 พฤศจิกายน 2561  
 

4.4 ขอความเห็นชอบ (ราง) ระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
วาดวย  การรับจายเงินคาธรรมเนียม
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาสาํหรับ
นักศึกษาตางชาติโครงการความรวมมือ
ระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยากับหนวยงาน
ตางประเทศ พ.ศ. 2561 

เห็นชอบ (ราง) ระเบยีบมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรอียุธยา  วาดวย  การรบัจายเงิน
คาธรรมเนียมการศกึษาระดับบัณฑิตศกึษา
สําหรับนักศึกษาตางชาติโครงการความ
รวมมือระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรอียุธยากับหนวยงานตางประเทศ 
พ.ศ. 2561  โดยมีขอเสนอแนะเรื่อง
องคประกอบของคณะกรรมการและ       
การจัดสรรเงินรอยละ 30%                 
เขามหาวิทยาลยัและ70% ใหบริหาร     
ตามจริงโดยไมใหใชจนหมด สวนการเจรจา       
ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนดําเนินการ      
โดยอธกิารบด ี เมื่อมีผูบริหารชุดใหมก็จะ
สามารถดําเนินการตอไปได  และเมื่อ
ปรับแกไขเรียบรอยแลวใหนาํเขาการประชุม
คณะกรรมการปรับปรุงและยกรางกฎหมาย
ของมหาวิทยาลยัและการประชุมสภา
มหาวิทยาลัยตอไป 

- แจงมติการประชุมใหแกหนวยงาน        
ที่เกี่ยวของไดรับทราบ 

- นําเขาการประชุมคณะกรรมการปรับปรงุ
และยกรางกฎหมาย เมื่อวันที ่20 ตุลาคม 
2561 มติที่ประชุม เห็นชอบ 

- นําเขาการประชุมสภามหาวิทยาลยั     
ครั้งที่ 12/2561 วันที่ 14 พฤศจิกายน 
2561 

4.5 ขอความเห็นชอบการเสนอชื่อผูที่มี
คุณสมบัติเปนประธานคณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัย จํานวน 2 รายชื่อ ตอ
สภามหาวิทยาลัย 

เห็นชอบการเสนอชื่อผูที่มีคุณสมบัติ       
เปนประธานคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย จํานวน 2 รายชือ่ ตอสภา
มหาวิทยาลัย  ประกอบดวย 

- แจงมติการประชุมใหแกหนวยงาน        
ที่เกี่ยวของไดรับทราบ 

- นําเขาการประชุมสภามหาวิทยาลยั     
ครั้งที่ 12/2561 วันที่ 14 พฤศจิกายน 
2561 



 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา  ครั้งที่  12/2561 

 

7 

ระเบียบ
วาระท่ี 

เร่ือง 
มติท่ีประชุม/ขอเสนอแนะ 

และขอส่ังการ 
ผลการปฏิบัตติามมต ิ

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

วัฒนศริิชัยกุล 
4.6 ขอความเห็นชอบ (ราง) ขอบังคับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
วาดวย การบริหารงานบุคคลสาํหรับ
พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ... 

เห็นชอบในหลักการ (ราง) ขอบังคบั
มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา     
วาดวย การบริหารงานบุคคลสาํหรับ
พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ... โดย
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.)          
มีปรับแกไขดังตอไปนี ้
1. ขอ 3 ใหยกเลิกขอบังคับฯ พ.ศ. 2551  

แกไขเปน พ.ศ. 2561 
2. ขอ 4 คํานยิามของพนักงานมหาวิทยาลยั 

ใหตัดขอความ “และเงนิรายไดของ
มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา” 
ออก 

3. ขอ 14 (2) ระยะเวลาเดิม 2 ป ปรับเปน 
3 ป  สวนขอ 14(3)  สัญญาฉบับที่ 3   
ใหกําหนดระยะเวลาเปน 5 ป และสัญญา
สุดทายมีอายุครบ 60 ป บริบูรณใหเปน
ฉบับที่ 4 

4.  ขอ 16 และขอ 19 ใหตัดขอความ 
“หลักเกณฑและวธิีการที่ ก.บ.ม.กําหนด” 
และเปลี่ยนเปน “ขอบังคับที่สภา
มหาวิทยาลัยกําหนด” 

5. ขอ 25 เพิ่มขอ 1  “อาจารยตองมีผลงาน
ทางวิชาการตามประกาศภาระงาน และ
ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร” และตัด
ขอความตั้งแตคาํวา “ยกเวนผลงานที่
เทียบไดกับตําแหนงรองศาสตราจารยให
เปนไปตามหลักเกณฑที่ ก.บ.ม.กําหนด” 
ออก 

6. เพิ่มหมวด 7 การลา โดยใหยดึตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตร ีวาดวย  
การลาของขาราชการโดยอนโุลม” และ
ใหเรียงลําดับหมวดใหมใหถกูตอง  

7. ขอ 45 เพิ่มขอความตอทายวา “แลว
รายงานใหสภามหาวิทยาลัยรับทราบ” 

          เมื่อปรับแกไขเรียบรอยแลวใหนําเขา
การประชุมคณะกรรมการปรับปรุงและ     
ยกรางกฎหมายของมหาวิทยาลัยและ      
การประชุมสภามหาวิทยาลัยตอไป 
 
 
 
 
 

- แจงมติการประชุมใหแกหนวยงาน        
ที่เกี่ยวของไดรับทราบ 

- นําเขาการประชุมคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย 
(ก.บ.ม)  วันที ่30 ตุลาคม 2561 

- นําเขาการประชุมคณะกรรมการปรับปรงุ
และยกรางกฎหมาย วันที ่10 พฤศจิกายน 
2561 

- นําเขาการประชุมสภามหาวิทยาลยั     
ครั้งที่ 12/2561 วันที่ 14 พฤศจิกายน 
2561 
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ระเบียบ
วาระท่ี 

เร่ือง 
มติท่ีประชุม/ขอเสนอแนะ 

และขอส่ังการ 
ผลการปฏิบัตติามมต ิ

4.7 พิจารณา (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย 
คุณสมบัติ  และวิธีการสรรหาอธิการบดี 
พ.ศ. ... และพิจารณา (ราง) ขอบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
วาดวย คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการ
สรรหานายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. .... 

เสนอวาใหใชตามเดิม  เนื่องจากไมพบปญหา
ในการปฏิบัต ิ จึงไมมีการแกไข 

- แจงมติการประชุมใหแกหนวยงาน        
ที่เกี่ยวของไดรับทราบ 
 

4.8 ขอความเห็นชอบ (ราง) ขอบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
วาดวย  การลาของผูบริหารมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. .... 

เห็นชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลยัราช
ภัฏพระนครศรอียธุยา  วาดวย  การลาของ
ผูบริหารมหาวิทยาลยั พ.ศ. .... และนําเขา
การประชุมคณะกรรมการปรับปรุงและยก
รางกฎหมายและการประชุมสภา
มหาวิทยาลัยตอไป 
 
 

- แจงมติการประชุมใหแกหนวยงาน        
ที่เกี่ยวของไดรับทราบ 

- นําเขาการประชุมคณะกรรมการปรับปรงุ
และยกรางกฎหมายของมหาวิทยาลยั 
วันที่ 20 ตุลาคม 2561 มติที่ประชุม 
เห็นชอบ 

- นําเขาการประชุมสภามหาวิทยาลยั ครัง้ที่ 
12/2561 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 

4.9 ขอทบทวนการปรับโครงสรางการแบง
สวนราชการภายในสังกัดมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

เห็นชอบการปรับโครงสรางการแบงสวน
ราชการภายในสงักัดมหาวิทยาลัยราชภฏั
พระนครศรอียุธยา  โดยคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) มีปรับแกไข 
ดังตอไปนี้ 
1. คณะวิทยาการจัดการ  งานฝก

ประสบการณวิชาชีพและสหกิจศึกษา 
รวมกับ งานบรหิารวิชาการและ
พัฒนาการเรียนการสอน 

2. สาํนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ขอปรับเปน 7 งาน โดยจะ
ขอแจงช่ืองานภายหลัง 

3. กองบริการการศึกษา  งานบริการ
การศกึษา ขอควบรวมอยูกับงาน
บริหารงานทั่วไป 

4. สถาบันอยธุยาศึกษา  ศูนยทองเท่ียว  
ทางวัฒนธรรมและภูมปิญญาทองถ่ิน
จังหวัดพระนครศรอียุธยา  และหอศิลป
จังหวัดพระนครศรอียุธยา  ใหคงเดิม 

5. ยุบสํานักงานคณะกรรมการ
บัณฑิตศกึษา ใหเปนงานในกองบริการ
การศกึษา  ทําหนาที่เปนหนวยทะเบียน
และธุรการกลาง  สวนสาขาวิชาใหสังกัด
คณะเปนผูรับผิดชอบการจัดการเรียน
การสอน  

6. เพ่ิมศูนยพัฒนาฝมือแรงงานและหนวย
บริการวิชาการและฝกอบรม  เปน
หนวยงานขึ้นตรงกับมหาวิทยาลยั 

 
 
 

- แจงมติการประชุมใหแกหนวยงาน        
ที่เกี่ยวของไดรับทราบ 

- นําเขาการประชุมคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย 
(ก.บ.ม.) วันที่ 30 ตุลาคม 2561 

- นําเขาการประชุมสภามหาวิทยาลยั วันที่ 
14 พฤศจิกายน 2561 
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ระเบียบ
วาระท่ี 

เร่ือง 
มติท่ีประชุม/ขอเสนอแนะ 

และขอส่ังการ 
ผลการปฏิบัตติามมต ิ

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

เห็นชอบการกาํหนดกรอบอัตรากําลัง 4 ป 
(ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2564) และ
เพิ่มอัตรากําลังของสาขาวิศวกรรมไฟฟา 
ภาควิชาวิทยาศาสตร จาํนวน 1 อัตรา       
ในป พ.ศ. 2563 เนื่องจากคุณสมบัติอาจารย
ประจําหลกัสูตรยังไมครบตามเกณฑ 

- แจงมติการประชุมใหแกหนวยงาน        
ที่เกี่ยวของไดรับทราบ 

- นําเขาการประชุมคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย 
(ก.บ.ม.) วันที่ 30 ตุลาคม 2561 

- นําเขาการประชุมสภามหาวิทยาลยั     
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 

 

   มติ/ความเห็นของที่ประชมุ 
   รับทราบ   

 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องนําเสนอเพื่อพจิารณา 
 

ระเบียบวาระที่ 4.1  ขอความเห็นและขอเสนอแนะรายงานการเงินประจําวันที่ 1 ตุลาคม 2560 
ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 ของศูนยฝกปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ (อาคาร
สวนหลวง) 

 

 สาระสําคัญโดยยอ 
 เนื่องจากสิ้นปงบประมาณ พ.ศ. 2561 แลวนั้น  ศูนยฝกปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ (อาคาร

สวนหลวง) ไดจัดทํารายงานการเงิน  ประจําวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561     
แลวเสร็จเรียบรอยแลว  จึงขอนําเสนอรายงานทางการเงินเพ่ือนําเสนอตอคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย (ก.บ.) และสภามหาวิทยาลัยตอไป 

 
  

มติ/ความเห็นของที่ประชมุ 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) มีขอเสนอแนะ ดังตอไปนี ้
1. ตรวจสอบวิธีการคิดคาเสื่อมราคาแตละรายการตามความเปนจริงและปรับปรุงการคิด

คํานวณใหถูกตอง 
2. ควรมีกรอบการทํางาน  บอกขั้นตอนการจัดทํางบ  และมีผูตรวจสอบ 
3. จัดทําเอกสารใหถูกตองตามระเบียบการเงิน 
4. หากมีประเด็นปญหาในการดําเนินงานใหนําเขามาหารือในการประชุมคณะกรรมการ

บริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.)  และใหมีขอมูลประกอบการพิจารณาใหชัดเจน  เชน  จํานวนผูเขาพัก          
ในป 2560 เพิ่มข้ึนรอยละเทาไหร 
 

ระเบียบวาระที่ 4.2  ขอความเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
เรื่อง หลักเกณฑ  และวิธีการจายเงินเพิ่มใหเจาหนาที่ประจําตามสัญญา 

 

 สาระสําคัญโดยยอ 
 ดวยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ไดออกประกาศเรื่อง หลักเกณฑ  และวิธีการ

จ ายเงินเ พ่ิมพิ เศษให เจ าหนาที่ ประจํ าตามสัญญา  ตามประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
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พระนครศรีอยุธยา  เรื่อง  ใหเจาหนาที่ประจําตามสัญญาไดรับเงินเพ่ิมพิเศษ  ฉบับลงวันที่ 21 กุมภาพันธ 
2560 ท่ีระบุวาการจายคาจางใหเปนไปตามขั้นตอน  วิธีการ  อัตราและหลักเกณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนด  
นั้น 

 เนื่องจากประกาศดังกลาวใหใชบังคับสําหรับปงบประมาณ พ.ศ.2560 งานบริหารงานบุคคล        
จึ งไดประสานกับงานนิติ การจัดทํา (ร าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา                 
เรื่อง  หลักเกณฑ  และวิธีการจายเงินเพ่ิมพิเศษใหเจาหนาที่ประจําตามสัญญา  โดยใหมีผลบังคับใช
สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ) มีขอเสนอแนะ คือ อาจมีหลักเกณฑการใหคะแนน
ขอ 1 และขอ 2 ของประกาศ เปน 30 : 70   

 

มติ/ความเห็นของที่ประชมุ 
 เห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง หลักเกณฑ  และวิธีการ
จายเงินเพิ่มใหเจาหนาที่ประจําตามสัญญา  และใหนําหลักเกณฑวิธีการในการจายนํามาแจงในการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) 
 

ระเบียบวาระที่ 4.3  ขอความเห็นชอบ  เรื่อง การกําหนดจํานวนนักศึกษาภาคปกติขั้นต่ําในแต
ละสาขาวิชาที่จะเปดรับนักศกึษาภาคปกติ  ประจําปการศึกษา 2562 

 

 สาระสําคัญโดยยอ 
 ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ครั้งท่ี 9/2561  เม่ือวันพุธที่ 

12 กันยายน 2561 เรื่อง ขอความเห็นชอบในการกําหนดจํานวนนักศึกษาภาคปกติขั้นต่ํา  ในแตละ
สาขาวิชาที่จะเปดรับนักศึกษาภาคปกติ  ประจําปการศึกษา 2562 โดยกําหนดใหมหาวิทยาลัยดําเนินการ
นําขอมูลแตละคณะเขาที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) สภาวิชาการ และสภา
มหาวิทยาลัย นั้น  กองบริการการศึกษาไดทําหนังสือถึงคณบดี 4 คณะ เมื่อวันท่ี 17 กันยายน 2561 และ
คณะไดดําเนินการเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะเพ่ือพิจารณาขอความเห็นชอบกําหนดจํานวน
เรียบรอยแลว  สรุปดังนี้ 

1. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งท่ี 5/2561        
เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบใหรับนักศึกษาข้ันต่ําไมนอยกวา 5 คน  

2. คณะครุศาสตร ไดประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันท่ี 19 
กันยายน 2561 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบใหรับนักศึกษาขั้นต่ําในทุกสาขาวิชาไมนอยกวา 10 คน  

3. คณะวิทยาการจัดการ  ไดประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งท่ี 3/2561 เมื่อวันที่ 
24 ตุลาคม 2561 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบใหรับนักศึกษาขั้นต่ําในทุกสาขาวิชาไมนอยกวา 9 คน  

4. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  ไดประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ ครั้งที่ 
9/2561 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2561 ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ  
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มติ/ความเห็นของที่ประชมุ 
  เห็นชอบ เรื่อง การกําหนดจํานวนนักศึกษาภาคปกติขั้นต่ําในแตละสาขาวิชาที่จะเปดรับ

นักศึกษาภาคปกติ  ประจําปการศึกษา 2562  และปรับจํานวนนักศึกษาข้ันต่ําของคณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีจาก 5 คน เปน 7 คน 

 

ระเบียบวาระที่ 4.4  ขอความเห็นและขอเสนอแนะรายงานผลและแนวทางการพัฒนาตามผลการ
ประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 
(Integrity  and  Transparency  Assessment – ITA) ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

 

 สาระสําคัญโดยยอ 
 ตามหนังสือที่ ศธ 0510/ว1605 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2561 สํานักงานคณะกรรมการ     

การอุดมศึกษา  เรื่อง  รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน          
ของหนวยงานภาครัฐ (Integrity  and  Transparency  Assessment – ITA)  ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 นั้น 

 ตามหนังสือที่ ศธ 0510/ว1605 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2561 สํานักงานคณะกรรมการ     
การอุดมศึกษา  เรื่อง  รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน          
ของหนวยงานภาครัฐ (Integrity  and  Transparency  Assessment – ITA)  ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 นั้น 

 บัดนี้  การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 
(Integrity  and  Transparency  Assessment – ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไดเสร็จสิ้น
เรียบรอยแลว  โดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดสงรายงานดังกลาวขางตนมายัง
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  และรายงานผลการประเมินไปยังสํานักงาน ป.ป.ช. ทราบ
ดวยแลว  เพ่ือใหมหาวิทยาลัยนําผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาตนเองดานคุณธรรมและความ
โปรงใสอยางเครงครดั ตอไป 

 เรื่องนี้ไดผานมติที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส       
ในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity  and  Transparency  Assessment – ITA) ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งท่ี 4/2561 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม 2561 ณ หองประชุมอยุธยา – 
โปรตุเกส  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา   

 
 

มติ/ความเห็นของที่ประชมุ 
   รับทราบ  และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) มีขอเสนอแนะ ดังตอไปนี้ 

1. มอบทีมงานนําผลการประเมินมาวิเคราะหหาแนวทางปรับแกไขเพื่อใหไดคะแนนที่สูงขึ้น 
2. ชี้แจงทําความเขาใจกับบุคลากรในการประชุมกอนเปดภาคเรียน และขอความรวมมือ  ในการตอบ   
3. กิจกรรม/โครงการที่ยังไมชัดเจนใหปรับแกไขและวิเคราะหใหม 
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ระเบียบวาระที่ 4.5  ขอความเห็นชอบ เรื่อง แผนการรับนักศึกษาพิการ  ภาคปกติ  ระดับ
ปริญญาตรี  ประจําปการศึกษา 2562 

 

 สาระสําคัญโดยยอ 
 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดแจงเรื่องการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ         

เพ่ือใหมหาวิทยาลัยดําเนินการใหการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการเปนไปอยางเสมอภาคเทาเทียมกัน  
และมีคุณภาพในการเขาศึกษา  และสอดคลองกับกฎหมายวาดวยการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ  
ประกอบกับระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  วาดวย  การจัดการศึกษาสําหรับคน
พิการ  พ.ศ. 2560 และประกาศคณะกรรมการสงเสริมการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ  ขอ 9     
การยื่นคําขอรับการอุดหนุน ใหสถาบันอุดมศึกษาแตละแหงดําเนินการดังตอไปนี้ (1) ใหสภา
สถาบันอุดมศึกษาออกขอกําหนด  นโยบายหลักเกณฑและวิธีการรับนิสิตนักศึกษาพิการเขาเรียนใน
สัดสวนหรือจํานวนที่เหมาะสมเพื่อประกาศใชในแตละปการศึกษา  เชน  เปาหมายจํานวนรับ  
หลักเกณฑ  เงื่อนไข  และวิธีการรับคนพิการเขาศึกษาในสถาบัน  ประเภทความพิการที่จะรับเขา
ศึกษา  คณะ  สาขาวิชาที่จะเปดรับ  วิธีการคัดเลือก  การจัดสิ่งอํานวยความสะดวกรองรับ (2) 
ประมาณการจํานวนเงินและจํานวนนิสิต นักศึกษาพิการที่คาดวาจะรับเขาศึกษาในแตละปการศึกษา
เพ่ือประกอบการจัดทําคําของบประมาณรายจายประจําปถัดไป  โดยรายงานตอสํานักงานภายใน
เดือนกันยายนของทุกป  ทั้งนี้  การรับนักศึกษาตองมีสัดสวนหรือจํานวนที่เหมาะสม โดยคํานึงถึง
ความพรอมของสถาบัน  ซึ่งไมเกินแผนการรับที่กําหนดไวในเอกสารหลักสูตร (มคอ.2) ตามที่สภา
สถาบันอุดมศกึษาอนุมัติหรือเห็นชอบ  และสํานักงานรับทราบแลว 

 กองบริการการศึกษาไดดําเนินการทําหนังสือถึงคณบดี 4 คณะแลว  เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 
2561 เพ่ือสอบถามความตองการรับนักศึกษาพิการ  ภาคปกติ  ประจําปการศึกษา 2562 บัดนี้คณะ
ไดดําเนินการเรียบรอยแลว  กองบริการการศึกษาจึงนําเรื่องนี้เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย (ก.บ.) พิจารณาใหความเห็นชอบแผนการรับนักศึกษาพิการ  ภาคปกติ  ประจําป
การศกึษา 2562 เพื่อสงขอมูลไปสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  และดําเนินการประกาศรับ
สมัครนักศึกษาพิการในรอบ Portfolio ครั้งที่ 2  ซึ่งจะรับสมัครในวันท่ี 19 พฤศจิกายน 2561        
ถึงวนัที่ 30 ธันวาคม 2561 ตอไป 

 
 

มติ/ความเห็นของที่ประชมุ 
  เห็นชอบแผนการรับนักศึกษาพิการ  ภาคปกติ  ระดับปริญญาตรี  ประจําปการศึกษา 2562  
โดยรับนักศึกษาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กําหนดประเภทและหลักเกณฑของคนพิการ   
ทางการศึกษา พ.ศ. 2552 ขอ 1 (4) บุคคลที่มีความบกพรองทางรางกาย หรือการเคลื่อนไหวที่สามารถ
ชวยเหลือตนเองได  และสาขาที่จัดสงมาแลวใหปรับเปน 1% ของ มคอ.2 อยางนอยจํานวน 3 คน  
สวนคณะครุศาสตรใหสงมาวาจะรับสาขาใดบาง 
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ระเบียบวาระที่ 4.6  ขอความเห็นชอบ (ราง) บันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการการพัฒนาฝมือแรงงาน
สาขาเทคโนโลยีชั้นสูงดานหุนยนตและระบบอัตโนมัติ  ระหวาง  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา  บริษัท ศูนยเทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จํากัด และ บริษัท ทีดีเอส  
เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จํากัด 

 

 สาระสําคัญโดยยอ 
 ตามที่ไดมีการประชุมปรึกษาหารือรวมกันท้ังสามฝาย  ระหวาง  มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา  บริษัท  ศูนยเทคโนโลยีไฮเทคอยุธยา จํากัด และ บริษัท  ทีดีเอสเทคโนโลยี (ประเทศไทย) 
จํากัด เพื่อใหการดําเนินงานมีความชัดเจนและสามารถดําเนินไดตามวัตถุประสงค  จึงไดมีการยกรางบันทึก
ขอตกลงความรวมมือฉบับนี้ 

 

มติ/ความเห็นของที่ประชมุ 
  ใหนําไปพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกอน 

 

ระเบียบวาระที่ 5 แจงผลและนําเสนอแผนงานที่จะดําเนินการของหนวยงานตาง ๆ  
ระเบียบวาระที่ 5.1 คณบดีคณะครุศาสตร 
 

 สาระสําคัญโดยยอ 
  ผลการดําเนินงาน  เดือนตุลาคม 2561 

1. วันที่  25 ตุลาคม 2561 ประชุมคณะกรรมการประจําคณะครุศาสตรครั้งที่ 8/2561      
เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ  หองประชุม 223  อาคารศูนยการศึกษาพิเศษ  คณะครุศาสตร 

2. วันที่ 26 ตุลาคม 2561 อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการวิจัยและพัฒนาระบบและกระบวนการ
ผลิต  และพัฒนาครูโดยบูรณาการแนวคิดจิตตปญญาระบบพ่ีเลี้ยงและการเรียนรูฐานวิจัย เพ่ือพัฒนาระบบ 
และกระบวนการผลิต และพัฒนาครูโดยบูรณาการแนวคิดจิตตปญญาระบบพี่เลี้ยง และการเรียนรูฐานวิจัย 
ใหกับนักศึกษากลุมตัวอยาง ชั้นปที่ 5 จํานวน 31 คน เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ หองประชุม 204         
อาคารครุสรรพสิทธิ์  

3. วันที่ 25 ตุลาคม 2561 ประชุมติดตามความกาวหนาการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562)  เวลา 15.00-18.00 น.  ณ หองประชุม 204 อาคารครสุรรพสิทธิ ์

4. วันที ่31 ตุลาคม 2561 การวิพากษหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562)  เวลา 10.30 - 16.30 น. ณ หองประชุม 211 อาคารครุสรรพสิทธิ์  

5. วันที่ 31 ตุลาคม 2561 จิตอาสา ประจําปการศึกษา 2561 โดยมีนักศึกษาคณะครุศาสตรชั้นป
ที่ 2  เขารวมกิจกรรม ดังนี้  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ  สาขาวิชาการสอน
ภาษาไทย  เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ วัดภูเขาทอง  อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 
 
 
 
 
 



 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา  ครั้งที่  12/2561 

 

14 

   แผนการดําเนินงาน ประจําเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2561 
1. วันที่ 14 -15 พฤศจิกายน 2561 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การจัดทําแผนใหสอดคลอง

กับการประกันคุณภาพโดยเชิญวาที่รอยตรี อิทธิพันธ สมจู นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ    
สํานักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา เปนวิทยากร เพื่อสรางความรูความเขาใจในการจัดทําแผนตางๆ 
เพ่ือสอดคลองกับงานประกันคุณภาพ ปการศึกษา 2561 เวลา 08.30-16.30 น.  ณ หองประชุม 204 
อาคารครุสรรพสิทธิ ์

2. วันที่  21 พฤศจิกายน 2561 ประชุมคณะกรรมการประจําคณะครุศาสตร           
ครั้งที่ 9/2561  เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ หองประชุม 223  อาคารกองพัฒนานักศึกษา 

3. วันที่ 24 - 25 พฤศจิกายน 2561 อบรมเชิงปฏิบัติการ “คายวิชาการแบบบูรณาการ
ศาสตรพระราชาสูการพัฒนาครูโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนในจังหวัดสระแกว” โดยมีอาจารย
คณะครุศาสตร และนักศึกษา รวมทั้งสิ้น จํานวน 34 คน เปนวิทยากร ชวยดําเนินการจัดกิจกรรม   
เวลา 07.30-17.30 น. ณ โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะหฯ 1 

4. วันที่ 26 - 27 พฤศจิกายน 2561 นิเทศกนักศึกษาโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน
เวลา 08.30-16.30 น. ณ โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะห ฯ 1 และโรงเรียนตํารวจ
ตระเวนชายแดนประชารัฐบํารุง 1  

5. วันที่ 13 ธันวาคม 2561 นักศึกษาชั้นปที่ 4 (รหัส 58) สัมมนาระหวางฝกปฏิบัติ
วิชาชีพระหวางเรียน 2 ภาคเรียนที่ 2/2561  เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ  หองประชุมอาคาร 100 ป 

6. วันที่ 19 ธันวาคม 2561 นักศึกษาชั้นปที่ 5 (รหัส 57)  สัมมนาระหวางฝกปฏิบัติการ
สอนในสถานศึกษา 2 (ครั้งที่ 2) ภาคเรียนที่ 2/2561 เวลา 08.30-12.00 น. ณ  หองประชุม      
อาคาร 100 ป 

7. การดําเนินโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถ่ิน  ในไตรมาสที่ 1 ไดจัด
อบรมใหกับโรงเรียน 5 พ้ืนที่ จํานวน 2 กิจกรรม คือ การออกแบบการเรียนรูวิทยาศาสตรโดยใชสเตม
ศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู  และนวัตกรรมในยุคดิจิตอล 4.0  ในระหวางวันที่ 24 – 25 
พฤศจิกายน 2561 กิจกรรมท่ี 2  คือ การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการเคลื่อนไหวพ้ืนฐานที่สงผลตอวิถี
ชีวิตสุขภาพสําหรับครูในพื้นท่ียุทธศาสตร  รับผิดชอบ 5 พ้ืนที่  10 โรงเรียนในเขตจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาและจังหวัดอางทอง     
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ    

 

ระเบียบวาระที่ 5.2  คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 

 สาระสําคัญโดยยอ 
  ผลการดําเนินงานในเดือนตุลาคม 2561 

1. วันที่ 27 กันยายน 2561 ประชุมคณะกรรมการกิจกรรมนักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร ครั้งที่ 3/2561 ณ หองประชุมหมื่นจันทราช (หอง 43110) อาคารบรมพุทธาราม (อาคาร 43) 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
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2. วันที่ 28 กันยายน 2561 เปนตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เขารวมพิธี
เจริญพระพุทธมนตเฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพรชัยมงคลแด สมเด็จพระเจาอยูหัว   มหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพรนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ประจําปพุทธศักราช 
2561 ณ หอประชุมสงฆ วัดพนัญเชิงวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

3. วันที่  2 ตุลาคม 2561 สาขาวิชาศิลปะการแสดง รวมการแสดงศิลปวัฒนธรรม             
ในชุด "ไตรยนาฏยาอยุธยารังสรรค" ในงาน Ayutthaya City Park Auto Show ครั้งที่ 20 “ยกทัพ
นวัตกรรมยานยนตท่ีใหญที่สุดแหง  อโยธยา” ณ  ศนูยการคาอยุธยาซิตี้พารค  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

4. วันที่  10 ตุ ลาคม 2561 จั ดกิ จกรรมประกวดดาว - เดื อน และดาวเที ยม                 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจําป 2561 “Smart Idol Freshly Day HuSo 2018” รอบตัดสิน 
ณ หองประชุมอาคาร 100 ป  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

5. วันที่ 11 ตุลาคม 2561 จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานวิจัย เพ่ือติดตาม      
ความคืบหนาการดําเนินโครงการวิจัยของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ณ หองประชุมหมื่นจันทราช
(หอง 43110) อาคารบรมพุทธาราม (อาคาร 43) คณะมนุษยศาสตร และสังคมศาสตร 

6. วันที่ 13 ตุลาคม 2561  รวมกิจกรรมเนื่องในวันคลายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ      
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ หนาวิหารพระมงคลบพิตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

7. วันที่ 17 ตลุาคม 2561  ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับ
หลักสูตร ครั้งที่ 3/2561 ณ หองประชุมหมื่นจันทราช (หอง 43110) อาคารบรมพุทธาราม (อาคาร 43)     
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

8. วันที่ 24 ตุลาคม 2561 ประชุมคณะกรรมการดําเนินโครงการดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
ครั้งที่ 1/2561 ณ  หองประชุมหม่ืนจันทราช (หอง 43110) อาคารบรมพุทธาราม  (อาคาร 43)  คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร 

9. วันที่ 24 ตุลาคม 2561 ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานประชาสัมพันธ ครั้งที่ 1/2561      
ณ หองประชุมหมื่นจันทราช(หอง 43110) อาคารบรมพุทธาราม(อาคาร 43) คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 

10. วันที่ 24 ตุลาคม 2561 ประชุมคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ครั้งที่ 
9/2561  ณ  หองประชุมหมื่นจันทราช(หอง 43110) อาคารบรมพุทธาราม (อาคาร 43)  คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 

11. วันที่ 30 ตลุาคม 2561 สาขาวิชาการปกครองทองถ่ิน นํานักศึกษาไปศึกษาดูงานนวัตกรรม
การบริหารระบบราชการไทย ณ รัฐสภา และพิพิธภัณฑพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว  ณ รัฐสภา และ
พิพิธภัณฑพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวกรุงเทพมหานคร 
 

แผนการดําเนินงานในเดือนพฤศจิกายน 2561 
1. วันที่ 5 - 7  พฤศจิกายน 2561 สาขาวิชาการปกครองทองถิ่น นํานักศึกษาไปศึกษา      

ดูงาน ณ เทศบาลขอนแกน เทศบาลขอนแกน จังหวัดขอนแกน 
2. วันที่  7 พฤศจิกายน 2561 อบรมเพิ่มสมรรถนะในการทําวิจัย สําหรับอาจารย         

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ณ หอง 104 อาคารฉะไกรนอย (อาคาร 1) คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 
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3. วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 สาขาวิชานิติศาสตร จัดกิจกรรมบริการวิชาการ “เผยแพร
ความรูกฎหมายครอบครัวและมรดกสูชุมชน” ณ ชุมชนบานลาว อําเภอไชโย จังหวัดอางทอง 

4. วันที่ 7,14 พฤศจิกายน 2561 สาขาวิชาภาษาญี่ปุน จัดอบรมภาษาอังกฤษ “เตรียมความ
พรอมสําหรับการทํางาน” ณ  หอง 125 อาคารฉะไกรนอย(อาคาร 1) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

5. วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 สาขาวิชาภาษาไทย จัดเสวนาเรื่องเลากรุงเกา : เลอคุณคา
มรดกโลก ณ หองประชุม 317  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

6. วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 สาขาวิชาภาษาไทย จัดกิจกรรม “อานไดความเรียนไดเรื่อง 
ทั้งเรื่องกลอนเรื่องสะทอนจิตอาสา” ณ  โรงเรียนจอมสุรางคอุปถัมภ  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

7. วันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร จัดสัมมนาเรื่อง การพัฒนา
ศักยภาพประชาชนสูประเทศไทย 4.0 ณ หอง 104  อาคารฉะไกรนอย (อาคาร 1) คณะมนุษยศาสตร     
และสังคมศาสตร 

8. วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 สาขาวิชาประวัติศาสตร จัดกิจกรรมสัมมนาประวัติศาสตร 
ครั้งที่ 2  ณ หอง 104 อาคารฉะไกรนอย(อาคาร 1) คณะมนุษยศาสตร และสังคมศาสตร 

9. วันที่ 17 พฤศจิกายน 2561 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร จัดกิจกรรมบริการวิชาการ 
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การบริหารจัดการเพ่ือพัฒนาการทองเที่ยวในชุมชน ณ ศาลาอเนกประสงค       
ของชมุชน (ศาลาแดง) ชุมชนบานปะขาว อ.ปาโมก จ.อางทอง 

10. วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ นํานักศึกษาไปศึกษาดูงาน          
ณ ทาอากาศยานนานาชาติ อูตะเภา ทาอากาศยานนานาชาติอูตะเภาจังหวัดระยอง 

11. วันที่ 19 - 28  พฤศจิกายน 2561 นักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร      
รวมกิจกรรมการแขงขันกีฬาสัมพันธภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 14  “ศรีอยุธยา
เกมส” ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

12. วันที่ 20 - 21 พฤศจิกายน 2561 สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม นํานักศึกษา     
ไปจัดกิจกรรมเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพพัฒนาชุมชน ณ คายลูกเสือทาชัยแคมป จังหวัดนครนายก         

13. วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 สาขาวิชานิเทศศาสตร จัดกิจกรรมนิเทศปลอยของ            
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

14. วัน 21 พฤศจิกายน 2561 ประชุมคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร ครั้งที่ 10/2561 ณ หองประชุมหมื่นจันทราช (หอง 43110) อาคารบรมพุทธาราม (อาคาร 43) 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

15. วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 รวมกิจกรรมสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม และประเพณีไทย
เนื่องในวันลอยกระทง ณ สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ    
 
 
 
 
 

 
 



 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา  ครั้งที่  12/2561 

 

17 

ระเบียบวาระที่ 5.3 คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
 

 สาระสําคัญโดยยอ 
 

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

1 2 3 4 5 6 
1. โครงการสงเสริมการปลูกผักปลอดสาร ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง “รั้วมีชีวิต พิชิตกระเพาะอาหาร” พื้นที่ บานอบทม ตําบลยี่
ลน อําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอางทอง 

      

2. โครงการ การพัฒนาศักยภาพการทองเที่ยว เพ่ือเสริมสรางอาชีพ
ภายใตโครงการ 9101 ในบานอบทม จ.อางทอง (ดําเนินการถึงเดือน 
พฤศจิกายน 2561) 

      

3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสงเสริมและพัฒนาอาชีพสําหรับผูสูงอายุ
บานอบทม ตําบลยี่ลน อําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอางทอง 
(ดําเนินการถึงเดือน พฤศจิกายน 2561) 

      

 รวมจํานวนโครงการที่ไดดําเนินการมาแลวในแตละดาน 1 2 1    
 

  ผลการดําเนินงานในเดือนตุลาคม 2561 
1. วันที่ 10  ตุลาคม 2561 กิจกรรมอบรมเสริมการเรียนการวิจัยสําหรับผูประกอบการ      

ณ หองประชุมอินทนิล 1  คณะวิทยาการจัดการ 
2. วันที่  10 ตุลาคม 2561 ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการจัดการ                

ณ หองประชุมอินทนิล 3  คณะวิทยาการจัดการ 
3. วันที่ 15 – 17 ตุลาคม 2561 กิจกรรมกีฬาสัมพันธวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 4  ณ โรงยิม 1 
4. วันที่ 18 ตุลาคม 2561 นักศึกษาสาขาวิชาการตลาดเขารวมกิจกรรม Toyota campus 

Challenge 2018” ณ บริษัท Toyota Diamond AUTO 
5. วันที่  24 ตุลาคม 2561 ประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ               

ณ หองประชุมอินทนิล 3  คณะวิทยาการจัดการ 
6. วันที่ 24 – 25 ตุลาคม 2561 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสงเสริมและพัฒนาอาชีพสําหรับ

ผูสูงอายุบานอบทม (กลองทิชชูลายผาไทย) ณ อบต.ยี่ลน  อําเภอวิเศษชัยชาญ  จังหวัดอางทอง 
7. วันที่ 26 – 27 ตุลาคม 2561 กิจกรรม “จิตอาสา” สรางรอยยิ้มใหนอง  ณ  โรงเรียน    

วัดแกวเจริญ  จังหวัดสุมทรสงคราม 
8. วันที่ 29 – 31 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2561 โครงการบริการวิชาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร

การพัฒนทองถิ่น กิจกรรม พัฒนาศักยภาพการทองเที่ยว เพ่ือเสริมสรางอาชีพภายใตโครงการ 9101 ในบานอบทม 
จังหวัดอางทอง  ณ บานอบทม ตําบลยี่ลน  อําเภอวิเศษชัยชาญ  จังหวัดอางทอง 

9. วันที่  29 - 30 ตุลาคม 2561 กิจกรรมเสริมทักษะการพัฒนาระบบพาณิชย
อิเล็กทรอนิกส  ณ หอง 421/2  คณะวิทยาการจัดการ 



 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา  ครั้งที่  12/2561 

 

18 

10. วันที่ 30 ตุลาคม 2561 กิจกรรมศึกษาดูงานดานธุรกิจระหวางประเทศ ณ สํานักงาน
สงเสริมการคาระหวางประเทศ 

11. วันที่ 7 ตุลาคม 2561 เขารวมโครงการแขงขันตอบปญหาเศรษฐศาสตรระดับอุดมศึกษา 
ประจําป 2561 “เศรษฐศาสตรเพชรยอดมงกุฎ” ครั้งท่ี 10 ณ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยคณะวิทยาการ
จัดการ 

12. วันที่ 6 ตุลาคม 2561 อบรมทางเศรษฐศาสตร พิชิตเศรษฐศาสตรเพชรยอดมงกุฎ         
รุนที่ 1 ณ หองประชุมอินทนิล 1  คณะวิทยาการจัดการ 

13. วันที่ 21 ตุลาคม 2561 อบรมทางเศรษฐศาสตร พิชิตเศรษฐศาสตรเพชรยอดมงกุฎ      
รุนที่ 2  ณ   หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 31104 อาคาร 100 ป 
 

แผนการดําเนินงานในเดือนพฤศจิกายน 2561 
1. วันที่ 6 – 8 พฤศจิกายน 2561 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสงเสริมและพัฒนาอาชีพ

สําหรับผูสูงอายุบานอบทม (สานตะกราจากหวาย) ณ อบต.ยี่ลน  อําเภอวิเศษชัยชาญ   จังหวัดอางทอง 
2. วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 กิจกรรมสงเสริมและบูรณาการความรูของนักศึกษาสาขาวิชา

การเปนผูประกอบการ (ออกรานจําหนายสินคา) ณ ศนูยภาษาและคอมพิวเตอร  (อาคาร 100 ป) 
3. วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561  กิจกรรมคนหาผูประกอบการรุนใหม  ณ โรงเรียนทาชาง

วิทยาคม   อําเภอนครหลวง  
4. วันที่ 9 - 11 พฤศจิกายน 2561 กิจกรรมการเตรียมความพรอมนักศึกษาใหม  “การบัญชี

ขั้นพ้ืนฐาน” ณ หองประชุมอินทนิล 1 และหอง 41113 อาคาร 41 คณะวิทยาการจัดการ   
5. โครงการยกระดับและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนสินคาชุมชน OTOP  กิจกรรมการเตรียมการ

ผลิตภัณฑเพ่ือการยกระดับผลิตภัณฑชุมชน  
- วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561  ตําบลบานลาว อําเภอไชโย จังหวัดอางทอง 
- วันที่ 13 พฤศจิกายน 2561  ตําบลบานพยอม  อําเภอวังนอย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
- วันที่ 16  พฤศจิกายน  2561  ตําบลลําไทร  อําเภอวังนอย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

6. วันที่ 11 – 12 พฤศจิกายน 2561  โครงการบริการวิชาการ  อําเภอบางปะอิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

7. วันที่ 12 – 15 พฤศจิกายน 2561 กิจกรรมการศึกษาดูงานนักศึกษาสาขาวิชาการบัญช ี      
ณ จังหวัดเชียงใหม 

8. วันที่  14 พฤศจิกายน 2561 ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาการจัดการ             
ณ หองประชุมอินทนิล 3  คณะวิทยาการจัดการ 

9. วัน 4,11,17,18  และ 24 พฤศจิกายน 2561 กิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษสําหรับโลจิสติกส                
ณ หองประชุมอินทนิล 1 อาคาร 41 

10. วันที่ 15 - 16 พฤศจิกายน 2561 เขารวมโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร 
“เทคนิคการเขียนผลงานวิจัยพ่ือตีพิมพในวารสารนานาชาติ รุนที่ 4” ณ โรงแรมเจาพระยา ปารค            
ถนนรัชดาภิเษก 

11.  วันที่ 16 – 28 พฤศจิกายน 2561 กิจกรรมกีฬาสัมพันธภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา “114 ป ศรีอยุธยาเกมส” ณ  สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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12. วันที่ 16 – 17 พฤศจิกายน 2561 กิจกรรม “พัฒนาศักยภาพนักศึกษาเพื่อการแขงขันตาม
ศาสตร” ณ หองประชุมอินทนิล 1  คณะวิทยาการจัดการ 

13. วันที่ 16 - 17 พฤศจิกายน 2561  กิจกรรมซอมบํารุงเครื่องคอมพิวเตอร ณ   หอง 421/1  
คณะวิทยาการจัดการ 

14.  วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561  ดูงาน ศนูยการเรียนรูตลาดหลักทรัพย  ณ ตลาดหลักทรัพย 
15.  วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 กิจกรรมพัฒนาผลงานทางวิชาการ “การจัดทําเอกสาร

ประกอบการสอน” ณ หองประชุมอินทนิล 1  คณะวิทยาการจัดการ 
16.  วันที่  21 พฤศจิกายน 2561 กิจกรรม “อบรมความรู เก่ียวกับ Digital Marketing”                  

ณ หองประชุมอินทนิล 1  คณะวิทยาการจัดการ 
17.  วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการสําหรับผูประกอบการยุคใหม       

ณ คณะวิทยาการจัดการ 
18.  วันที่ 30 พฤศจิกายน –  วันท่ี 1 ธันวาคม 2561  กิจกรรม “พัฒนามัคคุเทศกมืออาชีพ”    

ณ หองประชุมอินทนิล 1  และ สถานท่ีทองเที่ยวทางประวัติศาสตรในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชมุ 
รับทราบ   

 

ระเบียบวาระที่ 5.4  คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
  

 สาระสําคัญโดยยอ 
 

  รายงานความคืบหนาการดําเนินงานยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่น 
พ้ืนที่ 3  บานคลองทราย ต.คลองจิก อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา //ผูรับผิดชอบ คณะวทิยาศาสตรและ
เทคโนโลย ี
ที ่ โครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการ เปนโครงการ/กิจกรรมดาน 

1 2 3 4 5 6 
1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาปรับปรุงสถานท่ีของชุมชนให

สามารถดําเนินการทางดานจุลชีววิทยาใหเปนสภาพปลอดเชื้อได บาน
คลองทราย ตําบลคลองจิก อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
(โครงการตอเนื่องจาก โครงการฝกอบรม เทคนิคพ้ืนฐานดานจุล
ชีววิทยา เทคนิคการถายเชื้อเห็ดแบบปลอดเชื้อ) (2)  

      

2. โครงการวิจัยการศึกษาขอมูลประวัติศาสตรและวัฒนธรรมเพ่ือจัดทํา
คูมือการทองเที่ยวบานคลองทราย ตําบลคลองจิก อําเภอบางปะอิน 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ดําเนินการถึงเดือน ธันวาคม 2561) 

      

 รวมจํานวนโครงการที่ไดดําเนินการมาแลวในแตละดาน  1   1  
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  ผลการดําเนินงานเดือนตุลาคม 2561 
1. วันที่  19 - 28 พฤศจิกายน 2561 กีฬาสานสัมพันธภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 14 “114 ป ศรีอยุธยาเกมส” จัดข้ึนเพื่อใหนักศึกษาไดเสริมสราง สุขภาพ
พลานามัยใหแข็งแรง มีสุขภาพจิตที่ดี ข้ึน ไดออกกําลังกาย หางไกลยาเสพติด มีน้ําใจเปนนักกีฬา         
สรางความรัก ความสามัคคีในหมูคณะ ณ สนามกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

2. วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 โครงการ Envi Lab Tour 2018 โดยมีกิจกรรมการปรับ
พ้ืนฐานดานวิทยาศาสตรสิ่ งแวดลอม การฝกปฏิบัติการวิ เคราะหคุณภาพสิ่ งแวดลอม รวมถึง               
การแลกเปลี่ยนประสบการณการใชชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย ณ หองปฏิบัติการวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม   
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

3. วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศมีกําหนดจัดกิจกรรม ปรับพ้ืนฐาน
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือใหนักศึกษาชั้นปท่ี 1 มีความพรอมในการเปนนักศึกษาสาขาเทคโนโลยี
สารสนเทศในรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ณ หอง 31104 อาคาร 100 ป ศูนยภาษาและ
คอมพิวเตอร 

4. วันที่ 24 พฤศจิกายน 2561  โครงการ ชาววิทย (สิ่งแวดลอม) พบนักปราชญ โดยมี
กิจกรรมดังตอไปนี ้ 
  4.1. การอบรม “การประยุกตใชประโยชนจากเห็ดราดาน    จุลชีววิทยา” 
  4.2. การอบรม “การประยุกตใชประโยชนจากเห็ดราดานสิ่งแวดลอม” 
  4.3. การฝกปฏิบัติ “การแปรรูปผลิตภัณฑจากเห็ดในทองถิ่น” 
  4.4. การฝกปฏิบัติ “การจัดการกอนเชื้อเห็ดเกาหลังเก็บเกี่ยวผลผลิต”  
  ตําบลคลองจิก  อําเภอบางปะอิน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
  โครงการความรวมมือพัฒนาโรงเรียนมาตรฐานวิทยาศาสตร  คณิตศาสตร  และเทคโนโลยี  
ตามแนวทางสะเต็มศึกษา  รวมกับสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  (สสวท.) 
 

  แผนการดําเนินงานของเดือนธันวาคม 2561 
1. วันที่ 24 - 26 ธันวาคม 2561  ศึกษาดูงานของนักศึกษา สาขาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม  

ศึกษาดูงานของอาจารย สาขาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม  โดยมีกิจกรรมการศึกษาดูงานระบบนิเวศปาชายเลนและ
ระบบนิเวศชายหาด ณ จังหวัดระยอง  และจังหวดัจันทบุร ี จังหวัดระยอง และ จังหวัดจันทบุร ี
 

ระเบียบวาระที่ 5.5 ผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา  
 

 สาระสําคัญโดยยอ 
  ผลการดําเนินงานเดือนตุลาคม 2561 

1. วันที่ 16 ตุลาคม 2561 สถาบันอยุธยาศึกษา รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับสถาบัน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ หองศูนยขอมูลสถาบันอยุธยาศึกษา โดยไดรับ
เกียรติจาก ผูชวยศาสตราจารย ดร.เจษฎา ความคุนเคย เปนประธานกรรมการ พรอมดวย อาจารยเอกพล 
วิงวอน กรรมการ และอาจารยยุพิน พวกยะ กรรมการและเลขานุการ โดยสถาบันอยุธยาศึกษา ไดรับ     
การตรวจประเมิน 2 องคประกอบ 2 ตัวบงชี้ ผลการประเมินอยูในระดับดีมาก คาเฉลี่ยทุกองคประกอบ    
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ไดคะแนน 5.00 ในการนี้ สถาบันฯ ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกทานที่ไดใหขอเสนอแนะแนวทาง          
ในการดําเนินงานของสถาบันอยุธยาศึกษาตอไป ณ หองศนูยขอมูลสถาบันอยุธยาศึกษา 

2. วันที่ 18 ตุลาคม 2561 เวลา 15.00 น. สถาบันอยุธยาศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินโครงการดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 1/2562 โดยมี ผูชวยศาสตราจารยอราม ชนะโชติ 
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เปนประธานการประชุม พรอมดวยคณะกรรมการ
ดําเนินโครงการดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม จากคณะวิชา ทั้ง 4 คณะ และหนวยงานตางๆ            
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  เพ่ือพิจารณาแนวทางการดําเนินโครงการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม ประจําปงบประมาณ 2562 จัดข้ึน  ณ หองประชุมสถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัย     
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

3. วันที่ 29 ตุลาคม 2561 อาจารย ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา 
เปนประธานการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานสถาบันอยุธยาศึกษา ครั้งที่ 8/2561 โดยมีผูบริหารและ
บุคลากรเขารวมประชุม เพื่อรายงานและกํากับติดตามผลการดําเนินงานของสถาบันอยุธยาศึกษา           
ณ หองประชุมสถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ณ หองประชุมสถาบันอยุธยา
ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

4. วันที่ 30 ตุลาคม 2561 เวลา 15.00 น. สถาบันอยุธยาศึกษา จัดประชุมเพ่ือปรึกษาหารือ
การจัดกิจกรรมวันลอยกระทง  ณ หองประชุมสถาบันอยุธยาศึกษา โดยมี อาจารยกันยารัตน คงพร       
รองผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา เปนประธานการประชุม พรอมดวยผูบริหารและผูแทนจากคณะวิชา 
ทั้ง 4 คณะ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และกองพัฒนานักศึกษา เขารวมประชุม          
เพ่ือพิจารณาแนวทางการดําเนินการจัดกิจกรรมวันลอยกระทง ในวันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561    
ณ สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ณ หองศนูยขอมูลสถาบันอยุธยาศึกษา 
 

แผนการดําเนินงานเดือนธันวาคม 2561 
1. วันที่  8 พฤศจิกายน 2561 กิจกรรมบรรยายการอนุรักษและพัฒนานครประวัติศาสตร

พระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 1 ณ หองประชุมสถาบันอยุธยาศึกษา 
2. วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 กิจกรรมนําเสนอผลงานวิชาการและงานวิจัยอยุธยาศึกษา            

ณ หองประชุมสถาบันอยุธยาศึกษา 
3. วันที่  20 พฤศจิกายน 2561 ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานสถาบันอยุธยาศึกษา              

ครั้งที่ 9/2561 ณ หองประชุมสถาบันอยุธยาศึกษา 
4. วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 กิจกรรมวันลอยกระทง ณ สถาบันอยุธยาศึกษา  
5. วันที่ 23 - 25 พฤศจิกายน 2561 กิจกรรมสรางสรรคศิลปถ่ินมรดกโลก : พระนครศรีอยุธยา 

ครั้งที่ 4 ณ หอศิลปจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  (ศาลากลางหลังเกา) 
6. วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 งานประชาสัมพันธโครงการอนุรักษวัดไชยวัฒนาราม ณ หอประชุม

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และวัดไชยวัฒนาราม 
 

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชมุ 
รับทราบ  
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ระเบียบวาระที่ 5.6  ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 สาระสําคัญโดยยอ 
รายงานความคืบหนาการดําเนินงานยุทธศาสตรดาน Smart University 

      มหาวิทยาลัยขอรายงานผลการดําเนินงานในรอบเดือนที่ผานมา ดังนี ้
1. เดือนตุลาคม 2561 ไดดําเนินการกําหนดคุณลักษณะระบบการปรับปรุงเครือขาย

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (Core Switch ) เพ่ือปรับปรุงโครงสรางพ้ืนฐาน              

ทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2. เดือนตุลาคม 2561 ไดดําเนินการแตงตั้งคําสั่งคณะทํางานขับเคลื่อนยุทธศาสตร 

Smart University 

3. สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศไดมีการนําระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส 

(E-Document) มาใชงานในการจัดเก็บและสงตอเอกสารใหกับเจาหนาที่ภายในหนวยงาน เพ่ือความ

รวดเร็วในการรับสงเอกสารและลดปริมาณการใชกระดาษ ทั้งนี้ระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส           

(E-Document) ที่นํามาใชนี้เปนระบบ Open Source ท่ีไมมีคาใชจายและสามารถพัฒนาตอยอด

ระบบดังกลาวใหเหมาะสมกับการดําเนินงานตอไป  

 

 รายงานความคืบหนาการดําเนินงานยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่น 
พ้ืนที่ 4 บานลําไทร ต.ลําไทร อ.วังนอย จ.พระนครศรีอยุธยา //ผูรับผิดชอบ สํานักวิทยาบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
ที ่ โครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการ เปนโครงการ/กิจกรรมดาน 

1 2 3 4 5 6 
1. โครงการสงเสริมการปลูกผักปลอดสาร ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง “รั้วมีชีวิต พิชิตกระเพาะอาหาร” พื้นที่ บานลําไทร      
ตําบลลําไทร อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

      

 รวมจํานวนโครงการที่ไดดําเนินการมาแลวในแตละดาน 1  1    

 ผลการดําเนินงานเดือนพฤศจิกายน 2561  
1. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 

ประจําปงบประมาณ 2562 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ไดดําเนินการจัดประชุม          
เชิงปฏิบัติการจัดทําแผนพัฒนาระบบและกลไกประกันคุณภาพการศึกษา โดย ผศ.สาโรช ปุริสังคหะ 
ผูอํานวยการสํานัก พรอมคณะผูบริหาร คณะบุคลากรสํานัก  และตัวแทนจากหนวยงานกองนโยบายและ
แผน นางอมรรัตน อมรนาถ นักวิชาการสถิติ เปนวิทยากรในการประชุมทบทวนแผนฯ ในครั้งนี้ดวย       
วันท่ี 17 - 19 ตุลาคม 2561 ณ โรงแรมบรีซฮลิล เขาคอ จังหวัดเพชรบูรณ 

2. การประชุมชี้แจง การบอกรับสมาชิกฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส  สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ มอบหมายตัวแทนของสํานัก โดยให คุณนัยนา เพียรคงทอง และคุณเมตตา สังขทอง 
ตําแหนง บรรณารักษ  เขารวมประชุมชี้แจงการบอกรับสมาชิกฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส เพื่อการสืบคน
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ออนไลน ประจําป งบประมาณ 2562 บริการแกสถาบันอุดมศึกษาที่ เปนสมาชิกของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  วันที่  17  ตุลาคม  2561 ณ หองประชุมวิจิตรศรีสอาน ชั้น 5             
อาคารอุดมศึกษา1 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 

3. โครงการการจัดทําแผนการจัดการความรูรายบุคคล สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ไดสงบุคลากรในสังกัด  คุณ นภารัตน จําเนียร ตําแหนงบรรณารักษ เขารวมอบรมโครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
“การจัดทําแผนการจัดการความรูรายบุคคล (individual KM Plan)” ในการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน          
ขององคกร เพ่ือการสรางสรรคผลงานสูความกาวหนาในสายอาชีพของบุคลากร  ประจําปงบประมาณ 2562 รุนที่ 6 
ณ หอง 301 ศูนยพัฒนาทุนมนุษย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  วันที่ 26 ตุลาคม 2561 ณ  มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  
กรุงเทพมหานคร  

4. รวมแลกเปลี่ยนเรียนรูการดําเนินงานหองสมุดสีเขียว  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ใหการตอนรับ คณะกรรมการดําเนินงานมหาวิทยาลัยสีเขียว Green University  ในการเยี่ยม
ชมการดําเนินงานหองสมุดสีเขียว Green Library และรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูการดําเนินงาน เพ่ือใหเกิด
การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสีเขียว สอดคลองกับยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ 2562  
วันที่ 29 ตุลาคม 2561 เวลา 15.00 – 17.00 น. ณ หองประชุมรวงผึ้ง ชั้น 4 อาคารบรรณราชครินทร 
 

สรุปผลการดําเนินงานฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ประจําเดือนตุลาคม 2561 

ลําดับ กิจกรรม/รายการ 
งานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต งานประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของคณะและหนวยงาน     
ตาง ๆ บนเว็บไซต 
- เพ่ิมและจัดทํา Banner ประชาสัมพันธ 4 เรื่อง 
- เพ่ิมขาวประชาสัมพันธขาวรับสมัคร 4 เรื่อง 

2 งานพัฒนาเว็บไซตสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- นําขอมูลตางๆ เพ่ิมในเว็บไซตสํานักฯ 
- นําขอมูลเพิ่มในงานประกันคุณภาพสํานักฯ 

งานเครือขาย 
3 ถอดหลอดไฟแสงสวางชั้นบน ไปใสชั้นลางเพ่ือทดแทนหลอดที่เสีย จําวนว 115 ที่อาคาร 

100 ป อยูชวงดําเนินการ 
4 ตรวจเช็คเครื่องปรับอากาศ หอง 31018 
5 เปลี่ยนหลอดไฟที่เหลือ 115 หลอด อาคาร 100 ป 
6 เปลี่ยนมีเดียบานพักอาจารย โซนเรือนไทย 
7 ลงพ้ืนที่ตรวจสอบ สามบัณฑิต ปกหมุด จีพีเอส 
8 ติดตั้งสาย Fiber หอพักอูทอง 
9 ติดตั้งตู Fiber หอพักอูทอง 
10 เดินสาย Lan รอยเฟรก 15 เมตร 
11 ควบคุมเครื่องเสียงหองประชุม อาคาร 100 ป 
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ลําดับ กิจกรรม/รายการ 
12 ควบคุมดูแลเครื่องเสียงหองประชุม อาคาร 100 ป (งานสานใจไทย สูใจใต) 

           งานพัฒนาระบบและวิเคราะหขอมูล 
13 สกอ. ประชุมชี้แจง เรื่องระบบรับเขานักศึกษาป 2562 
14 ทําขอมูลตั้งตนระบบรับเขาป 2562 ใหกับ สกอ. 
15 ทําขอมูลรายบุคลคลบุคลากร 

งานบริหารระบบ 
16 ตรวจสอบ/ตรวจเช็ค 

- การทํางานของเครื่องเซิรฟเวอรแมขาย 
- ระบบสํารองขอมูลในการเก็บ LogFile 
- การทํางานของเครื่องเซิรฟเวอรที่ใหบริการทําเว็บไซต 
- การทํางานของเครื่องเซิรฟเวอรที่ใหบริการจายหมายเลข Ipaddress ใหกับเครื่อง
คอมพิวเตอรทั้งมหาวิทยาลัย 
- การทํางานของเครื่องเซิรฟเวอรที่ใหบริการระบบ E-book (ILovelibrary) 
- การทํางานของเครื่องเซิรฟเวอรที่ใหบริการเปน Firewall 
- การทํางานของเครื่องเซิรฟเวอรที่ใหบริการ DNS 
- การทํางานของเครื่องเซิรฟเวอรที่ใหบริการระบบบริหารการศกึษา 
- เฝาระวังระบบเครือขายภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย (traffic) ใหสามารถใชงานได 

17 ติดตั้งและตั้งคาระบบจัดเก็บ LogFile เพ่ือทําเปนระบบสํารอง LogFile 
18 นําขอมูลกลองวงจรปดสงใหตํารวจเนื่องจากมีเหตุท่ีซอยแม็ก ดานหลังมหาวิทยาลัย  
19 เพ่ิมแกไขอีเมมลนักศกึษาในระบบอีเมลลของมหาวิทยาลัย 
20 ตั้งคา Switch เพ่ือไปเปลี่ยนท่ีอาคารสถาบันอยุธยาศึกษาเนื่องจากฟาลง  
21 ไปราชการที่ สกอ. เรื่องเครื่องสแกนบัตรประชาชน 

22 
บรรยายเรื่องระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารการจัดการของมหาวิทยาลัยใหกับนักศึกษา
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

23 
ประสานงานกับเจาหนาที่ Uninet เรื่องการติดตัง้อุปกรณเพ่ิมที่หอง Datacenter และการ
ขยายทออินเทอรเน็ตจากเดิม 1G เปน 2G 

24 จัดเรียงสายภายในหอง Server 
25 ลงพ้ืนที่ตรวจสอบพ้ืนที่มหาลัยที่สถาบันบันฑิตโดยใช GPS 
26 กําหนดสิทธิ์ในการเขาใชระบบบริการอาจารยใหกับอาจารยใหม 
27 จัดตารางเรียนสอนใหในปการศึกษา 2561/2 
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งานซอมบํารุงคอมพิวเตอร 
28 บริการซอมบํารุงคอมพิวเตอร 

- นักศึกษา จํานวน 28 รายการ 
- อาจารย เจาหนาที่ จํานวน 12 รายการ 

งานโสตทัศนศึกษาและพัฒนาสื่อสารสนเทศ 
29 ตัดตอวิดีโอแนะนําหองสมุด  
30 สํารวจหองเรียน งานติดตั้งเครื่องเสียงและทีวี จํานวน 100 ชุด 
31 ประชุมเตรียมความพรอม โครงการ สานใจไทย สูใจใต รุนที่ 34 
32 ออกแบบกราฟฟก งาน สายใจไทย สูใจใต รุน 34 
33 ปรับแก TOR ของสํานักฯ 
34 ชวยดูระบบ Live สด กิจกรรม Smart Idol 2018 
35 บริการสารสนเทศ 

- อินเทอรเน็ต 
- วีดีโอออนดีมานท 
- ดูแลหองประชุมตนโมกและอุปกรณที่ใชในการประชุม 

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ      

 

ระเบียบวาระที่ 5.7  ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 สาระสําคัญโดยยอ 
แผนการดําเนินงานเดือนพฤศจิกายน 2561 
1. สรุปทุนวิจัยที่ไดรับสนับสนุนจากงบประมาณแผนดิน  สืบเนื่องจากปงบประมาณ 2562    

มีการปรับเปลี่ยนนโยบายในการใหทุน  ตลอดจนเกณฑตาง ๆ จะเปลี่ยนไป  มหาวิทยาลัยในปงบประมาณ 
2561 ไดงบประมาณ จํานวน 7 ลานบาท แตในปงบประมาณ 2562 ไดรับงบประมาณ จํานวน 1.4 ลาน        
ในอนาคตผูบริหารทานใดสามารถประสานงานกับจังหวัด  องคการบริหารสวนตําบล (อบต.) หรือ องคการ
บริหารสวนจังหวัด (อบจ.) หากมีแหลงทุนเกิดข้ึนก็ขอใหรับมา  เพ่ือในปงบประมาณตอไปจะไดไมลดลง      
ซึ่งจะกระทบกับการตีพิมพเผยแพรในการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย  แตในภาพรวมของคณะในปนี ้    
ดีมาก  ตองขอบคุณแตละคณะ   

2. การพัฒนาทองถิ่น  ไดรวมมือกับเทศบาลตําบลบางนําโค  ในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 
จะไปเปดโรงเรียนผูสูงอายุ  งบประมาณเปนของเทศบาลตําบลบางนมโค  และการทํา MOU กับตําบลลําไทร  
ซึ่งเปนพ้ืนที่นอกเหนือจาก 5 พ้ืนที่  จะดําเนินการตอไปเพื่อเปนการประกันคุณภาพดานความยั่งยืน           
ในการลงพ้ืนที่        
 

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชมุ 
รับทราบ   
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ระเบียบวาระที่ 5.8  ผูอาํนวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศกึษา 
 

 สาระสําคัญโดยยอ 
  ผลการดําเนินงานเดือนตุลาคม 2561 

1. วันที่  17 ตุลาคม 2561 กิจกรรมสงตั วนักศึกษา หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต                 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ในการฝกปฏิบัติการบริหารการศึกษา ณ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 

2. วันที่ 28 ตุลาคม 2561 กิจกรรมบรรยายเสริมรายวิชานโยบายและการวางแผนกลยุทธ          
ทางการศึกษา ในหัวขอเรื่อง “การวางแผนกลยุทธเพื่อพัฒนาระบบ ISO 9000 ในการบริหารจัดการองคกร”         
ณ  หอง 3025 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย 
 

แผนการดําเนินงาน  เดือนพฤศจิกายน 2561 
1. วันที่  3 พฤศจิกายน 2561 กิจกรรมจิตอาสาเสริมรายวิชาจรรยาบรรณและความเปนครู           

ของนักศกึษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รุนปการศึกษา 2561 ณ วัดปญญานันทราม จังหวัด
ปทุมธานี 

2. เดือนพฤศจิกายน  2561  กิจกรรมสานสัมพันธรุนพี่รุนนองระดับบัณฑิตศึกษา  ณ หองประชุม
ตนโมก 

3. เดือนพฤศจิกายน 2561  กิจกรรมอบรมการใชระบบการลงทะเบียนออนไลนและพัฒนาทักษะ
การใช Google classroom ณ อาคาร 100 ป ศูนยภาษาและคอมพิวเตอร 

4. การขอใบประกอบวิชาชีพสําหรับนักศึกษาท่ีสําเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต
วิชาชีพครู จํานวน 72 คน ไดยื่นไปทางคุรุสภาเรียบรอยแลว  และจะนัดนักศึกษามารับใบประกอบวิชาชีพตอไป  
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ   

 

ระเบียบวาระที่ 5.9  ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบด ี

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. มหาวิทยาลัยจะเปนเจาภาพทอดกฐินสามัคคีประจําป 2561  ณ วัดทัพหลวง  

อําเภอหนองหญาไซ  จังหวัดสุพรรณบุรี  ในวันที่  18 พฤศจิกายน 2561  ขอเรียนเชิญผูบริหาร      
ทุกทานเขารวม  โดยจะมีรถบัสบริการจํานวน 1 คัน  ยอดทําบุญ ณ ปจจุบัน จํานวน 58,429 บาท  
 

งานบริหารงานบุคคล 
ผลการดําเนินงาน ประจําเดอืนตุลาคม 2561 

1. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ (ก.พ.ว.) ครั้งที่ 8/2561 วันท่ี 8 

ตุลาคม 2561 

2. ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ครั้งที่ 8/2561  วันที่ 30 ตุลาคม 2561 
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3. ประกาศเรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพ่ือจางเปนเจาหนาที่ประจําตามสัญญา        

ครั้งที่ 5/2561 ตั้งแตวันที่   22 ตุลาคม - 12 พฤศจิกายน 2561 

4. ประกาศเรื่อง รับสมัครลูกจางชั่วคราวชาวตางประเทศ ตั้งแตวันที่ 29 ตุลาคม -       

14 พฤศจิกายน 2561 

5. ประกาศเรื่อง รับสมัครสอบแขงขันเพ่ือบรรจุและแตงตั้งบุคคลเปนพนักงาน

มหาวิทยาลัย ตําแหนงสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 5/2561 ตั้งแตวันที่ 29 ตุลาคม - 21 พฤศจิกายน 

2561 

6. ประกาศเรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพ่ือบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขาเปนพนักงานมหาวิทยาลัย 

ตําแหนงประเภทวิชาการ ครั้งที่ 8/2561   ตั้งแตวันที่ 29 ตุลาคม - 20 พฤศจิกายน 2561 

7. บุคลากรปรับเปลี่ยนสถานะจากพนักงานราชการเปนพนักงานมหาวิทยาลัย  

 7.1 นายณเรศณ  จิตรัตน ตําแหนงนักวิชาการคอมพิวเตอร สังกัดสํานักวิทยบริการ

และเทคโนโลยีสารสนเทศ เปลี่ยนสถานะตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2561 

 7.2 นางสาวอัจฉริยะณัฐ จันทรสิงห ตําแหนงบรรณารักษ สังกัดสํานักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ เปลี่ยนสถานะตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2561 

 7.3 นางปยะนุช  สุขเพ็ชร ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป สังกัดกองกลาง เปลี่ยน

สถานะ ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2561 

 7.4 นายสราวุธ คําสัตย ตําแหนงเจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป สังกัดกองกลาง เปลี่ยน

สถานะ ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2561 

8. บุคลากรปรับเปลี่ยนสถานะจากเจาหนาที่ประจําตามสัญญาเปนพนักงานราชการ 

                   8.1 นายนที  ยาวิราช ตําแหนงนักวิชาการศึกษา สังกัดครุศาสตร เปลี่ยนสถานะตั้งแต

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 
 

     แผนการดําเนินงาน ประจําเดือนพฤศจิกายน 2561 

1. กําหนดการประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ (ก.พ.ว. )            

ครั้งที่ 9/2561 วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 

2. กําหนดประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏรพระนคร    

ศรีอยุธยา ครั้งที่ 9/2561  วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561  
 

งานพัสด ุ
งานพัสดุประจําวันท่ี 4 กันยายน 2561 –  30 กันยายน 2561 

 1. รายงานงบลงทุนประจําป พ.ศ. 2561 มีรายการที่ไมสามารถเบิกจายไดทันภายใน
วันที่ 30 กันยายน 2561 แตสามารถกันเงนิเหลื่อมปไวใชในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี ้
  1.1 รายการกอสรางอาคารเรียนศิลปกรรม 



 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา  ครั้งที่  12/2561 

 

28 

  1.2 รายการจัดซื้อครุภัณฑกลองโทรทรรศน 24 นิ้ว พรอมอุปกรณประกอบกลอง 
จํานวน 1 ชุด ประจําศูนยดาราศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
  ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยไดมีหนังสือขอใหผูขายรายงานผลการดําเนินการใหมหาวิทยาลัยทราบ 
 2. รายการงบลงทุนประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขณะนี้แตละหนวยงานไดแตงตั้ง
คณะกรรมการกําหนดรายละเอียดคุณลักษณะ/แบบรูปรายการ ครบทุกหนวยงานแลว และแตละ
หนวยงานอยูระหวางขอความเห็นชอบคุณลักษณะ/แบบรูปรายการ และขอความเห็นชอบวิธีที่จะ
ดําเนินการจัดซื้อจัดจาง 
 

 งานสวัสดิการและหารายได 
ผลการดําเนินงาน ประจําเดือน ตุลาคม 2561 
1. เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2561 ดําเนินการเดินสํารวจและตรวจรานคาท่ีจําหนายสินคาในพ้ืนที่

ตลาดนัด และจัดเก็บเงินรายไดจากรานคา (รานคาขาจร) ณ พ้ืนที่จําหนายสินคา (ตลาดนัด) มหาวิทยาลัย   
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา รายไดรานจร จํานวน 6,400 บาท (หกพันสี่รอยบาทถวน) 

2. เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม2561 ดําเนินการเดินสํารวจและตรวจรานคาที่จําหนายสินคาในพ้ืนท่ี
ตลาดนัด และจัดเก็บเงินรายไดจากรานคา (รานคาขาจร) ณ พ้ืนที่จําหนายสินคา (ตลาดนัด) มหาวิทยาลัย   
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา รายไดรานจร จํานวน 5,600 บาท (หาพันหกรอยบาทถวน)  

3. เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2561 ดําเนินการเดินสํารวจและตรวจรานคาที่จําหนายสินคาในพื้นที่
ตลาดนัด และจัดเก็บเงินรายไดจากรานคา (รานคาขาจร) ณ พ้ืนที่จําหนายสินคา (ตลาดนัด) มหาวิทยาลัย   
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา รายไดรานจร จํานวน 7,600 บาท (เจ็ดพันหกรอยบาทถวน) 

4. เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2561 ดําเนินการเดินสํารวจและตรวจรานคาที่จําหนายสินคาในพื้นที่
ตลาดนัด และจัดเก็บเงินรายไดจากรานคา (รานคาขาจร) ณ พ้ืนที่จําหนายสินคา (ตลาดนัด) มหาวิทยาลัย   
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา รายไดรานจร จํานวน 6,000 บาท (หกพันบาทถวน) 

5. เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2561 ดําเนินการเดินสํารวจและตรวจรานคาที่จําหนายสินคาในพื้นที่
ตลาดนัด และจัดเก็บเงินรายไดจากรานคา (รานคาขาจร) ณ พ้ืนที่จําหนายสินคา (ตลาดนัด) มหาวิทยาลัย   
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา รายไดรานจร จํานวน 4,600 บาท (สีพั่นหกรอยบาทถวน) 

6. เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2561 ดําเนินการเดินสํารวจและตรวจรานคาที่จําหนายสินคาในพื้นที่
ตลาดนัด และจัดเก็บเงินรายไดจากรานคา (รานคาขาจร) ณ พ้ืนที่จําหนายสินคา (ตลาดนัด) มหาวิทยาลัย  
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จํานวน 3,800 บาท (สามพันแปดรอยบาทถวน) 

7. เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2561   ดําเนินการเดินสํารวจและตรวจรานคาที่จําหนายสินคาใน
พ้ืนที่ตลาดนัด และจัดเก็บเงินรายไดจากรานคา (รานคาขาจร) ณ พื้นที่จําหนายสินคา (ตลาดนัด) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา รายไดรานจร จํานวน 6,400 บาท (หกพันสีร่อยบาทถวน) 

8. เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2561   ดําเนินการเดินสํารวจและตรวจรานคาที่จําหนายสินคา
ในพ้ืนที่ตลาดนัด และจัดเก็บเงินรายไดจากรานคา (รานคาขาจร) ณ พื้นท่ีจําหนายสินคา (ตลาดนัด) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จํานวน 6,400 บาท (หกพันสี่รอยบาทถวน) 
 

รายไดตลาดนัดประจําเดือน ตุลาคม 2561 จํานวน 685,100.00 บาท  
(ที่มาขอมูลวนัที่ 1 พ.ย. 61 งานบัญชี กองกลาง) 
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 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 5.10  ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ 
- ไมมี - 

 

ระเบียบวาระที่ 5.11  ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน 

 สาระสําคัญโดยยอ 
 1. ผลการดําเนินงาน ประจําเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 

 2. แผนการดําเนินงาน ประจําเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561 

 3. สรุปผลการดําเนินงานตามแผนการใชจายงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จําแนกตามประเภทงบประมาณ ขอมูลสะสม 

ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 31 ตุลาคม 2561 

 4. สรุปผลการดําเนินงานตามแผนการใชจายงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จําแนกตามประเภทรายจาย ขอมูลสะสม ตั้งแต

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 31 ตุลาคม 2561 

 5. สรุปผลการดําเนินงานตามแผนการใชจายงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จําแนกรายหนวยงาน ขอมูลสะสม ตั้งแตวันที่ 1 

ตุลาคม 2561 – 31 ตุลาคม 2561 

 6. สรุปผลการดําเนินงานตามแผนการใชจายงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2562 (ภาพรวม) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จําแนกรายหนวยงาน ขอมูลสะสม 

ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 31 ตุลาคม 2561 

 7. สรุปขาวยุทธศาสตรดานการศึกษาที่เก่ียวของ 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ    

 

ระเบียบวาระที่ 5.12  ผูอาํนวยการกองกลาง 
ขอมูลตามที่สํานักงานอธิการบดีเสนอ 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา  ครั้งที่  12/2561 

 

30 

ระเบียบวาระที่ 5.13  ผูอาํนวยการกองพัฒนานกัศกึษา 
 

 สาระสําคัญโดยยอ 
  ผลการดําเนินงาน เดือนตุลาคม 2561 

1. วันที่ 24 ตุลาคม 2561 กิจกรรมประกวดดาวเดือนมหาวิทยาลัย ARU Smart idol 
2018  ณ  หอประชุมมหาวิทยาลัย 

2. วันที่ 10 -16 ตลุาคม 2561  รวมจัดโครงการความรวมมือเพ่ือพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
ครู คลังปญญาชายแดนใต 4.0 รวมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร  ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  โรงเรียน       
นายรอย จปร. 

3. วันที่ 26 ตุลาคม 2561 สงบุคลากรเขารวมประชุมสรุปและวางแผนการดําเนินกิจกรรม
พัฒนาศักยภาพนักศึกษาสายครุศาสตรบัณฑิตนอกเวลาเรียน (Extra time) โดยใชหอพักเปนฐาน               
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี
 

แผนการดําเนินงานเดือนพฤศจิกายน 2561 
1. วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 ประชุมรวมกับคณะกรรมการสมาคมศิษยเกา ณ หองประชุม

อยุธยา-อาเซียน 
2. วันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 สงบุคลากรเขารวมประชุมวางแผนงบประมาณการดําเนิน

คายเตรียมกอนเรียนครู กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสายครุศาสตรบัณฑิตนอกเวลาเรียน          
(Extra time) โดยใชหอพักเปนฐาน ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร กรุงเทพฯ 

3. วันที่ 11-16 พฤศจิกายน 2561 นําตัวแทนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเขารวมการแขงขัน
กีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่  46 (รอบคัดเลือก) ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร  จังหวัดนครปฐม 

4. วันที่  16 - 27 พฤศจิกายน 2561 กิจกรรมแขงขันกีฬาสัมพันธภายใน “114 ป          
ศรีอยุธยาเกมส” ณ สนามกีฬาของมหาวิทยาลัย 

5. วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561  พิธีเปด-ปดการแขงขันกีฬาสัมพันธภายใน  “114 ป       
ศรีอยุธยาเกมส” ณ สนามกีฬาของมหาวิทยาลัย 

6. วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 จัดอบรมนักศึกษาที่เขาสอบธรรมศึกษา ณ หอประชุม
มหาวิทยาลัย 

7. วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 จัดสอบธรรมศึกษา ประจําปการศึกษา 2561  ณ หอประชุม
มหาวิทยาลัย 

8. วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ผูบริหาร บุคลากรงานกิจการนักศึกษาเขารวมประชุม     
เชิงปฏิบัติการการพัฒนาเครือขายกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยราชมงคลทั่วไป
ประเทศ ครั้งที่ 10 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุร ี
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ   
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ระเบียบวาระที่ 5.14  ผูอาํนวยการกองบริการการศึกษา 
 สาระสําคัญโดยยอ 
  ผลการดําเนินงาน เดือนตุลาคม 2561 

1. วันที่ 20 กันยายน 2561 ถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2561ผูมีสิทธิ์เสนอชื่อผูสมควรไดรับ
การพิจารณาใหปริญญากิตติมศักดิ์  ประจําป พ.ศ. 2559 - 2560 ณ กองบริการการศึกษา 

2. วันที่ 27 กันยายน 2561 ถึงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนในเครือขายจัดสง
รายชื่อนักเรียนตามนโยบายการยกเวนการเก็บคาบํารุงการศึกษาแบบเหมาจายตลอดหลักสูตร     
ระดับปริญญาตรี สําหรับนักศึกษาจากโรงเรียนเครือขายการแนะแนวเขาศึกษาตอของมหาวิทยาลัย 
ประจําป พ.ศ. 2561 ณ กองบริการการศึกษา 

3. วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ
ระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2562 (รอบ Portfolio ครั้งที่ 1) จํานวน 138 ราย ณ โรงเรียน
ในเครือขาย  ณ กองบริการการศึกษา 

4. วันที่ 12-18 ตุลาคม 2561 อาจารยที่ไดรับการแตงตั้งฯ จัดตารางเรียนตารางสอน
ของนักศึกษาภาคปกติ ประจําภาคเรียนที่ 2/2561 ณ กองบริการการศึกษา 

5. วันที่ 16 - 26 ตุลาคม 2561 จัดพิมพใบปริญญาบัตรของนักศึกษา ภาคปกติและ
ภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 2/2560 จํานวน 887 ราย ณ กองบริการการศึกษา 

6. วันที่ 17 ตุลาคม 2561 เจาหนาที่ที่รับผิดชอบงานประกันคุณภาพและผูอํานวยการ
กองบริการการศึกษาเขารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สํานักงานอธิการบดี ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน 

7. วันที่ 19 ตุลาคม 2561 ประชุมเก่ียวกับการดําเนินการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  เวลา 10.00 น. ณ หองประชุมอยุธยา-อาเซียน 

8. วันที่  19 ตุลาคม 2561คณะรับรายชื่อผูสมควรไดรับการพิจารณาใหปริญญา
กิตติมศักดิ์  ประจําป พ.ศ. 2559-2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

9. วันที่ 22 - 25 ตุลาคม 2561 คณะกรรมการประจําคณะพิจารณารายชื่อผูสมควร
ไดรับการพิจารณาใหปริญญากิตติมศักดิ์  ประจําป พ.ศ. 2559 – 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

10. วันที่  25 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 กองบริการการศึกษา         
ขอแผนการรับนักศึกษาพิการ ภาคปกติ ประจําปการศึกษา 2562  ไปยัง 4 คณะ และประธาน
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ณ กองบริการการศึกษา 

11. วันที่ 26 ตุลาคม 2561 คณะและกรรมการสภามหาวิทยาลัยสงรายชื่อตามแบบ
ประวัติและผลงานผูสมควรไดรับการพิจารณาใหปริญญากิตติมศักดิ์ ประจําป พ.ศ. 2559 – 2560     
ณ กองบริการการศึกษา 

12. วันที่  26 ตุลาคม 2561 นักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ ประจําภาคเรียนที่ 
3/2560 รับใบรับรองคุณวุฒิและผลการเรียน  (ฉบับจริง) จํานวน 253 ราย ณ กองบริการการศึกษา 

13. วันที่ 19 - 31 ตุลาคม 2561 จัดพิมพใบปริญญาบัตรของนักศึกษาภาคปกติและ  
ภาคพิเศษ ภาคเรียนที่ 3/2560  จํานวน 253 ราย ณ กองบริการการศึกษา 
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14. วันที่  31 ตุลาคม 2561 คณะกรรมการเลือกสรรประชุมพิจารณากลั่นกรองรายชื่อ   
ผูสมควรไดรับการพิจารณาใหปริญญากิตติมศักดิ์ ประจําป พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 2/2561 เวลา 09.00 น. 
ณ หองประชุมอยุธยา-อาเซียน 

15. วันที่  31 ตุลาคม 2561 ประชุมคณะกรรมการวิชาการ  ครั้ งที่  6/2561               
ณ หองประชุมอยุธยา – ฮอลันดา   

 

แผนการดําเนินงาน เดือนพฤศจิกายน 2561 
1. วันที่ 27 กันยายน 2561 ถึงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนในเครือขายจัดสง

รายชื่อนักเรียนตามนโยบายการยกเวนการเก็บคาบํารุงการศึกษาแบบเหมาจายตลอดหลักสูตร ระดับ
ปริญญาตรีสําหรับนักศึกษาจากโรงเรียนเครือขายการแนะแนวเขาศึกษาตอของมหาวิทยาลัย ประจําป 
พ.ศ. 2561 จํานวน 25 ราย ณ กองบริการการศึกษา 

2. วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันท่ี 15 พฤศจิกายน 2561 รับสมัครนักศึกษาภาคปกติระดับ
ปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2562 (รอบ Portfolio ครั้งที่ 1) ณ โรงเรียนในเครือขายกองบริการ
การศึกษา 

3. วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 11/2561  
เวลา 09.00 น. ณ หองประชุมอยธุยา-อาเซียน 

4.  วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 ถึงเดือนมกราคม 2562 งานประชาสัมพันธรวมกับ
คณะและกองบริการการศึกษา จัดโครงการใหความรูดานวิชาการ และแนะแนวการศึกษาตอ ประจําป
การศกึษา 2562 ณ โรงเรียนในเครือขาย 

5. วันที่  14 พฤศจิกายน 2561 อธิการบดีเสนอตอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย         
เพ่ือพิจารณาอนุมัติรายชื่อผูสมควรไดรับการพิจารณาใหปริญญากิตติมศักดิ์ ประจําป พ.ศ. 2559-
2560 เวลา 09.00 น. ณ หองประชุมอยุธยา-อาเซียน  

6. วันที่  15 พฤศจิกายน 2561 ประชุมคณะกรรมการวิชาการ  ครั้งที่  6/2561       
โดยพิจารณาเรื่องการเทียบโอน-การยกเวนรายวิชา  ณ หองประชุมอยุธยา-โปรตุเกส 

7. วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณนักศึกษาภาคปกติ ระดับ
ปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2562 (รอบ Portfolio ครั้งท่ี 1) ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
www.aru.ac.th 

8. วันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2561 สอบสัมภาษณนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี 
ประจําปการศกึษา 2562  (รอบ Portfolio ครั้งท่ี 1)  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 

9. วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2561 รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ 
ระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2562  (รอบ Portfolio ครั้งที่ 2) ณ โรงเรียนในเครือขาย และ
นักเรียนที่สนใจ 

10. วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกเปนนักศึกษา      
ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2562 (รอบ Portfolio ครั้งท่ี 1) ณ มหาวิทยาลัย    
ราชภัฏพระนครศรอียุธยา  www.aru.ac.th 
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11.  ขอมูลตารางเปรียบเทียบ TCAS61 และ TCAS62 และกําหนดการรับสมัคร
นักศึกษาภาคปกติ  ประจํ าปการศึกษา 2562 ตามระบบการคัด เลือกบุ คคล เข าศึกษา                    
ในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) 

12.  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  เรื่อง  การดําเนินการคัดเลือก
บุคคลเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระดับปริญญาตรี  ภาคปกติ  ประจําป
การศกึษา 2562 

13.  กําหนดการเปดรับสมัครนักศึกษาใหม  ปการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

14. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  เรื่อง  รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ  
ระดับปริญญาตรี  ประจําปการศึกษา 2562 (รอบ Portfolio ครั้งที่ 1) 

15. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยธุยา  เลขที่ 216 เรื่อง  การรับนักศึกษา
พิการเขาศึกษาในระดับปริญญาตรี  ประจําปการศึกษา 2561 ประกาศ ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2560 

16. กําหนดการรับนักศึกษาพิการเขาศึกษาในระดับปริญญาตรี  ประจําปการศึกษา 2561 
17. การสนับสนุนเงินอุดหนุนทางการศึกษาสําหรับนิสิต  นักศึกษาพิการในระดับ

อนุปริญญาและระดับปริญญาตรี  ประจําภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2561 
18. ประกาศคณะกรรมการสงเสริมการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ  เรื่อง กําหนด

หลักเกณฑ  อัตรา  และรายการที่ใหการอุดหนุนทางการศึกษาสําหรับคนพิการในระดับอุดมศึกษา 
19. รายงานสรุปจํานวนผูสมัครนักศึกษาภาคปกติ  ระดับปริญญาตรี  (รอบ  Portfolio  

ครั้งที่ 1) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2561 – วันที่ 13 พฤศจิกายน 
2561) 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ   

ระเบียบวาระที่ 5.15  หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน 

 สาระสําคัญโดยยอ 
  ผลการดําเนินงาน เดือนตุลาคม 2561 

1. วันที่  28 กันยายน  2561 รายงานผลการตรวจสอบการบริหารรถราชการ 
ดําเนินการตรวจสอบการควบคุมการเติมน้ํามันเชื้อเพลิง  และการซอมบํารุงรักษา 

2.  วันที่ 8 ตุลาคม 2561 ประชาสัมพันธกฎบัตรการตรวจสอบภายใน  ประจําป
งบประมาณ  พ.ศ.2562  ดําเนินการประชาสัมพันธกฎบัตรการตรวจสอบภายใน  ประจําป
งบประมาณ  พ.ศ.2562  ใหหนวยรับตรวจทราบ ตามชองทาง ดังนี้  เว็บไซตของมหาวิทยาลัย  และ
หนังสือเวียน 

3.  วันที่ 19 ตุลาคม 2561 รายงานผลการตรวจสอบงบทดลองเงินนอกงบประมาณ 
ประจําเดือนกรกฎาคม พ.ศ.2561 ดําเนินการตรวจสอบงบทดลองเงินนอกงบประมาณ  ประจําเดือน
กรกฎาคม พ.ศ.2561 ของระบบบัญชี 3 มิติ  และไดเสนอแนะใหงานการเงินและบัญชีดําเนินการ
ตรวจสอบและแกไขใหถูกตอง 
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4.  วันที่ 19 ตุลาคม 2561 รายงานสรุปการรับ – จาย เงินรายไดตลาดนัด และรายงาน
สรุปขอมูลเงินรายไดตลาดนัดท่ีไดรับจัดสรร ประจําเดือนกันยายน พ.ศ.2561 ตรวจสอบการรับ – 
จาย เงินรายไดตลาดนัด  

5. ตรวจสอบการบริหารจัดการดานการเงินของหนวยจัดหารายไดของมหาวิทยาลัย  
ศูนยฝกปฏิบตัิการวิชาชีพธุรกิจ (สวนหลวง)  

     5.1 เพื่อใหทราบวามีการบริหารจัดการดานการเงินเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
เปนไปตามวัตถุประสงค 

 5.2 เพ่ือใหทราบผลการดําเนินงานของหนวยจัดหารายได 
     5.3 เพ่ือใหทราบวาหนวยจัดหารายไดมีการปฏิบัติงาน การรับ-จายเงิน  หลักฐาน

เอกสารตางๆ ที่เก่ียวของและมีการบันทึกบัญชีถูกตอง ครบถวนเปนไปตามระเบียบอยูระหวาง
ดําเนินการ 

6. วันที่ 30 ตุลาคม 2561 รายงานผลการตรวจสอบ รอบ 12 เดือน เพ่ือนําสง
กรมบัญชีกลางและสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน ดําเนินการจัดทํารายงานสรุปการติดตามผล     
การตรวจสอบ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 (รอบ 6 เดือนแรก)  

7.  วันที่ 30 ตุลาคม 2561 สรุปรายงานผลการตรวจสอบ รอบ 12 เดือน และรายงาน
สรุปผลการปฏิบัติงาน เพ่ือนําสงกลุมตรวจสอบภายใน ระดับกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ 
ดําเนินการจัดทํารายงานผลการตรวจสอบ รอบ 12 เดือน และรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายใน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 
 

แผนการดําเนินงานเดือนพฤศจิกายน 2561 
1. ตรวจสอบงบทดลองเงินนอกงบประมาณประจําเดือน 
2. เขารวม “โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ผลสัมฤทธการปฏิบัติราชการประจําป

งบประมาณ 2561” ในระหวางวันที่ 23 – 24 พฤศจิกายน 2561 
3. ตรวจสอบการบริหารจัดการดานการเงินของหนวยจัดหารายไดของมหาวิทยาลัย 
     - ศูนยหนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
4.  งานสอบทานและติดตามระบบการควบคุมภายใน 
  - วิเคราะห  สอบทานและสรุปผลของระบบการควบคุมภายในของหนวยงานตางๆ 

ประจําป 2561 
 5.  การบริการใหคําปรึกษา  เพ่ือเพ่ิมคุณคาและปรับปรุงกระบวนการทํางานการควบคุมภายใน 
 6.  กิจกรรมและแผนการดําเนินงานตรวจสอบประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ   
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ระเบียบวาระที่ 5.16  ประธานคณะกรรมการดําเนินงานศูนยฝกปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ 
(อาคารสวนหลวง) 

 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. สรุปรายรับ – รายจายของเดือนตุลาคม 2561 รายรับ จํานวน 225,555 บาทและ

รายจาย ติดลบ จํานวน 586,661 บาท (เนื่องจากไดจายสาธารณูปโภค) 
 

  มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ   

 

ระเบียบวาระที่ 5.17  ประธานศูนยการศึกษานานาชาต ิ
 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 ประสานดําเนินการตอสัญญาระยะเวลา 1 ป และ

ประสานงานคาตอบแทนพิเศษใหกับ Mr.Navadet  Yongsawai  
2. วันที่ 31 สิงหาคม 2561 ประสานดําเนินการตอสัญญาระยะเวลา 1 ป  และ

ประสานงานคาตอบแทนพิเศษใหกับ Mr.Taro  Saito 
3. วันที่ 22 ตุลาคม 2561 และวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 ดําเนินการรับสมัครนักศึกษา

เขารวมกิจกรรมคายภาษาอังกฤษเชิงวิชาการสําหรับนักศึกษา และคายภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
สําหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร ชั้นปที่ 2 

4. วันที่ 26 ตุลาคม 2561 อาจารย ดร.ศานติ  เล็กมณี ลาออกจากตําแหนงผูอํานวยการ
ศูนยภาษาและการศึกษานานาชาติ  โดยมีอาจารยสุวณี  วิจารัตน รักษาราชการแทน  

5. วันที่ 30 ตุลาคม 2561 ดําเนินการเปลี่ยนประเภทการลงตราจาก Tourist Visa  
เปน NON- ED  Visa นักศึกษาจีน จํานวน 12 คน แลวเสร็จ 

6. วันที่ 31 ตุลาคม 2561 ประสานงานการดําเนินการ Re-entre permit ที่สํานักงาน
ตรวจคนเขาเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยาใหกับ Mr.ZHAO  HAN นักศึกษาชาวจีน 

7.  วันท่ี 31 ตุลาคม 2561 ประชุมคณะกรรมการศนูยภาษาและการศึกษานานาชาต ิ
8. วันที่  31 ตุลาคม 2561 ประสานดําเนินการตอสัญญาระยะเวลา 1 ป  และ

ประสานงานคาตอบแทนพิเศษใหกับ Mr.Edouard le Bout de Chateau-Thierry 
 

การทดสอบทดสอบวัดระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ CEFR 
1. วันที่ 16 ธันวาคม 2561  ทดสอบวัดระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ CEFR  (สําหรับนักศึกษา    

รุน 60,61) ภาคพิเศษ 
2. วันที่ 24 ธันวาคม 2561 ทดสอบวัดระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ CEFR (สําหรับนักศึกษา      

รุน 60,61) ภาคปกต ิ
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ   
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ระเบียบวาระที่ 5.18  ประธานศูนยบมเพาะวิสาหกิจ (UBI) 
 

 สาระสําคัญโดยยอ 
     ผลการดําเนินงานเดือนตุลาคม 2561 

1. วันที่  19 และ 24 ตุลาคม 2561  กิจกรรมการเตรียมความพรอมในการเปน
ผูประกอบการใหนักศึกษา รุนที่ 1  และรุนที่ 2  ณ  หองอินทนิล 1 

 

แผนการดําเนินงานเดือนพฤศจิกายน 2561 
1. วันที่  26 – 27 พฤศจิกายน 2561 กิจกรรมอบรมเชิ งปฏิ บัติการการเปน

ผูประกอบการยุคใหม  ณ  จังหวัดนครนายก 
2. วันที่ 1 – 30 พฤศจิกายน 2561 กิจกรรมรับสมัครและคัดเลือกผูประกอบการ        

เขารวมบมเพาะ  ประจําป 2562  ณ  สํานักงานศนูยบมเพาะธุรกิจ (AR – UBI)   
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ   

ระเบียบวาระที่ 5.19  รองอธิการบด ี

ระเบียบวาระที่ 5.19.1  รองอธิการบดีฝายบริหาร 
 สาระสําคัญโดยยอ 

1. งานอาคารสถานที ่ 

1.1 ดําเนินการยายราน 108 SHOP จากจุดท่ีตั้งเดิมบริเวณขางอาคาร 317 ไปที่ตั้ง

แหงใหมระหวางอาคาร 47 และโรงเรียนสาธิตมัธยมเรียบรอย ปจจุบันไดเปดทําการแลว 

1.2 ความคืบหนาการปรับปรุงถนนสายหลัก อยูระหวางเตรียมการเทคอนกรีตผิวถนน 

โซน A (จากแยกกองพัฒนานักศึกษาถึงประตูทางเขามหาวิทยาลัย) และอยูระหวางเตรียมการยายสาย

ไฟฟาแรงสูง/ไฟฟาแรงต่ํา และสายสัญญาณตางๆ ออกจากเสาไฟฟาในโซน B (จากแยกกองพัฒนา

นักศึกษาถึงแยกครุศาสตร) เพ่ือการรื้อถอนเสาไฟฟา คาดวาโครงการปรับปรุงจะดําเนินการแลวเสร็จ

ในเดือนธันวาคม 2561 

ขณะนี้ไดเปดการจราจรใหรถยนตสามารถสัญจรไปมาผานจากดานสนามฟุตบอลเขา

ทางอาคารบานพลูหลวงและออกทางอาคารครุศาสตรไดแลว   

1.3  ความคืบหนาการปรับปรุงอนุสรณสถานทานเฉกฯ ขณะนี้ผูรับจางเริ่มดําเนินการตอ

หลังจากไดรับวัสดุที่ตองสั่งผลิตเปนการเฉพาะ คาดวาจะดําเนินการแลวเสร็จในเดือนธันวาคม 2561 

1.4  อยูระหวางกระบวนการเพื่อการจัดจางปรับปรุงสระน้ําและภูมิทัศนหนาอาคาร 

1,2 และอาคาร 4 โดยบริเวณสระหนาอาคาร 1 และอาคาร 2 จะเพ่ิมถนนและที่จอดรถยนตบริเวณรั้ว

ดานในตลอดแนวจากหนาอาคาร 14 จนถึงอาคาร 43 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร รวมถึง          

การปรับปรุงอาคาร 317 ทั้ง 3 รายการคาดวาจะเริ่มดําเนินการปรับปรุงไดในชวงเดือนมกราคม 2562 

เปนตนไป โดยจะใชระยะเวลาประมาณ 10 เดือน  
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1.5  อยูระหวางรอการอนุญาตกอสรางอาคารหอประชุมขนาด 2,500 ที่นั่งมูลคา 200 

ลานบาทจากกรมศิลปากรโดยที่มหาวิทยาลัยไดรับจัดสรรงบประมาณในการกอสรางเปนงบผูกพันธ

ตอเนื่อง 3 ป จากงบประมาณแผนดินตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ.2562 เปนตนไป 

1.6  ความคืบหนาการปรับปรุงลานจอดรถจักรยานยนตและรานถายเอกสารแหงใหม

บริเวณดานหลังอาคาร 3 มีการดําเนินการไปมากกวารอยละ 80 คาดวาจะแลวเสร็จภายในเดือน

พฤศจิกายน 2561 นี้ โดยเมื่อดําเนินการแลวเสร็จจะทําการยายรานถายเอกสารบริเวณหนาอาคาร  

โรงอาหารเดิมมา ณ ที่ตั้งใหม และมหาวิทยาลัยจะดําเนินการปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณดานหนาอาคาร

โรงอาหารเดิม เพ่ือใหเปนพ้ืนท่ีกิจกรรมสําหรับนักศึกษาตอไป 

1.7  รวมประชุมกับบริษัทฟนเทคนิค (ผูรับจางงานกอสรางอาคารศิลปกรรม)  เพื่อหาทาง

ออกปญหาการกอสราง 

2. งานบริหารทั่วไปและประชาสัมพันธ 

2.1  เมื่อวันที่ 3-5 ตุลาคมที่ผานมา ไดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการบุคลากรสายสนับสนุน  

ที่มีคุณสมบัติในการเขาสูตําแหนงชํานาญการจํานวน 60 คน เนื้อหาการอบรมเปนการฝกการวิเคราะห

คางาน และการจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน โดยกําหนดเปาหมายใหมีบุคลากรสายสนับสนุนจํานวน     

ไมนอยกวา 10 คนที่เขาสูตําแหนง 

2.2 เมื่อวันที่ 24 ตุลาคมที่ผานมา ไดมีการจัดประชุมพนักงานมหาวิทยาลัย  เพ่ือการชี้แจง

ทําความเขาใจถึงระบบกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ เปนการใหขอมูลในสวนของกองทุนภาคสมัครใจ               

และภาคบังคับ (กองทุนบําเน็จบํานาญแหงชาติ) ความสําคัญของการออมเงิน เพื่อการเลี้ยงชีพในวันท่ีพน   

จากการทํางาน หรือในวัยเกษียณอายุจากการทํางาน โดยมีผูแทนจากผูบริหารกองทุนรายใหมคือ             

บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนรวมบวัหลวง จํากดั รวมใหขอมูลและ  ตอบขอซักถาม ตลอดจนใหคําแนะนําใน

แผนการลงทุนตาง  ๆ

 2.3 เมื่อวันที่ 31 ตุลาคมท่ีผานมาไดมีการจัดประชุม คณะกรรมการประชาสัมพันธ

เพ่ือการแนะแนวการศึกษาและแนะนําหลักสูตรการศึกษาท่ีจะเปดรับนักศึกษาในปการศึกษา 2562 

โดยมีทีมนักศึกษาที่ไดรับการฝกอบรมเพ่ือการสื่อสารขอมูลการศึกษาใหกับนักเรียนและครูแนะแนวได

ทดลองการนําเสนอขอมูล เพ่ือใหคณะกรรมการใหคําแนะนําตลอดจนรวมวางแผนการทํากิจกรรม     

ในโรงเรียนกลุมเปาหมาย โดยจะเริ่มดําเนินการในเดือนพฤศจิกายนนี้เปนตนไป 

3. งานวิเทศสัมพันธ 

3.1 เมื่อวันที่ 14-18 ตุลาคมที่ผานมาคณะผูบริหารมหาวิทยาลัยนําโดยทานอธิการบดี

ไดเดินทางไปที่วิทยาเขต กงชิง มหาวิทยาลัยหนานชาง มณฑลเจียงซี ประเทศสาธารณรัฐประชาชน

จีน เพ่ือการเจรจาความรวมมือในการจัดการศึกษาสําหรับนักศึกษาจีนที่มีความประสงคในการเขา

เรียนตอในหลักสูตรระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศกึษาท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

โดยมีโอกาสไดประชุมรวมกับผูบริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยหนานชางประกอบดวย นายกสภา

มหาวิทยาลัย อธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี ตลอดจนไดพบนักศึกษาที่มีความสนใจในการเขาเรียน 
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มีการตอบขอซักถามตางๆ คาดวาจะมีนักศึกษาจีนเขาเรียนในปการศึกษา 2562 ทั้งระดับปริญญาตรี

และปริญญาโท ไมนอยกวา 100 คน 

3.2 ในระหวางวันที่ 18 – 23 พฤศจิกายน คณะผูบริหารของมหาวิทยาลัยหนานชาง 

ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ประกอบดวย อธิการบดี คณบดี คณาจารย และนักศึกษารวม

จํานวน 30 คน จะเดินทางมาเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เพ่ือการเตรียมการ

สําหรับการสงนักศึกษาจีนมาศึกษาตอ 

3.3 ในระหวางวันที่ 15 – 18 พฤศจิกายน รองศาสตราจารย นาโอมาซะ ซาซากิ     

จากมหาวิทยาลัยเกียวโตการศึกษาจะเดินทางมายังมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา              

เพ่ือการเตรียมการสําหรับโครงการความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยในปงบประมาณ พ.ศ.2562 

3.4 ศาสตราจารยโนริกาสึ โอสุมิ จะเดินทางมาปฏิบัติงานที่คณะวิทยาศาสตและ

เทคโนโลยีตั้งแตวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 เพ่ือการเตรียมงานตามโครงการพัฒนาการเรียนการสอน     

ดานวิทยาศาตรและเทคโนโลยีสําหรับปงบประมาณ พ.ศ.2562 ที่ดําเนินการมาอยางตอเนื่อง 

   4. งานประชาสัมพันธ 
        ดวยงานประชาสัมพันธ กําหนดจัดโครงการใหความรูดานวิชาการ และแนะแนว

การศึกษาตอ ประจําปการศึกษา 2562 ข้ึนในระหวางเดือนพฤศจิกายน – เดือนธันวาคม 2561 และ
เดือนมกราคม 2562 เพื่อใหขอมูลความรูทางดานวิชาการ และประชาสัมพันธการรับสมัครนักศึกษา
ใหม รวมทั้งชี้แจงระบบการรับสมัคร และหลักสูตรการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุ ธยา ใหกั บนัก เรี ยน นักศึกษา  ในสถานศึกษา เขตพื้ นที่ การศึกษาจั งหวั ด
พระนครศรีอยุธยาและจังหวัดใกลเคยีง 

โดยใชทีมนักศึกษา ARU AMBASSADOR และทีมนักศึกษาทุน จํานวน 30 คน เปนทีม
ประชาสัมพันธและแนะแนวการศึกษาตอ เพราะนักศึกษารุนพ่ีมีผลสําคัญอยางมากในการแนะนําและ
เชิญชวนนักเรียนของโรงเรียนตางๆในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดใกลเคียงเขามาศึกษาตอ
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ซึ่งนักศึกษาชุดนี้ไดผานกระบวนการฝกอบรมพัฒนาใหมี
ความพรอมท้ังดานขอมูลพ้ืนฐานของมหาวิทยาลัย คณะ และสาขาวิชา ตลอดจนพัฒนาบุคลิกภาพ 
การพูด การสรางกิจกรรมกลุมสัมพันธจากทีมวิทยากรทีมีความรูและเชี่ยวชาญ และที่สําคัญนักศึกษา
ชุดนี้ทําการฝกซอมทุกวันหลังเลิกเรียนตลอดระยะเวลา 2-3 เดือน ท่ีผานมาเพ่ือใหมีความพรอม      
ในการเปนตัวแทนของมหาวิทยาลัยฯ 

ดังนั้นงานประชาสัมพันธจึงขอความอนุเคราะหคณบดีทั้ง 4 คณะในการอํานวยความ
สะดวก ตลอดจนแจงอาจารยผูสอนของแตละคณะไดรับทราบ ถึงการดําเนินงานของนักศึกษา ARU 
AMBASSADOR  และนักศึกษาทุน เพราะในการออกประชาสัมพันธและแนะแนวการศึกษาตอนั้น อาจมี
บางวันที่นักศึกษา ตองขออนุญาตอาจารยผูสอนในแตละรายวิชา โดยการลาของนักศึกษานั้น ขออนุญาต
วาไมเปนการขาดการเรียนการสอน แตท้ังนี้งานประชาสัมพันธ จะกําชับใหนักศึกษาไปติดตามเนื้อหา       
การเรียนการสอน  จากอาจารยผูสอน และเพื่อนรวมชั้นเรียนในวันถัดไป เพ่ือไมใหมีผลกระทบตอการเรียน
ของนักศกึษา  
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5.  งานอยุธยามรดกโลก  มหาวิทยาลัยไดพ้ืนที่ในการจัดกิจกรรม  โดยมีสถาบันอยุธยาศึกษา
เปนผูรับผิดชอบ  และมหาวิทยาลัยไดรับมอบหมายใหจัดขบวนเพ่ือรวมในพิธีเปด ตั้งแตเวลา 16.00 น. ซึ่งใน
ปนี้จะมีทั้งหมด จํานวน 8 ขบวน  โดยมหาวิทยาลัยไดรับมอบหมายใหจัดขบวนเทิดพระเกียรติสมเด็จเจาสาม
พระยา  ซึ่งไดหารือกับ อาจารยสุรินทร  ศรีสังขงาม ซึ่งเปนผูออกแบบ และเชื่อวาในปนี้ขบวนของ
มหาวิทยาลัยตองมีความโดดเดน  และขอความรวมมือผูบริหารตัวแทน 10 ทาน เพ่ือไปรวมพิธีเปด           
และอาจารยสุรินทร  ศรีสังขงาม แจงวาจะตัดชุดใหกับผูบริหารที่จะเขารวมพิธีเปดในครั้งนี้     
 

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชมุ 
รับทราบ    

 

ระเบียบวาระที่ 5.17.2  รองอธิการบดีฝายนโยบายและแผน 
 

 สาระสําคัญโดยยอ 
  ผลการดําเนินงาน ประจําเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2561 

1. วันที่  9 ตุลาคม 2561 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ

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

2. วันที่ 10 - 11 ตุลาคม 2561 ประชุมเชิงปฏิบัติการ “ทบทวนแผนยุทธศาสตร 20 ป 

มหาวิทยาลัยราชภัฏและแนวทางการดําเนินการตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาทอง ถ่ิน”               

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  กรุงเทพฯ 

3. วันที่ 10 ตุลาคม 2561 ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 

11/2561 เวลา 09.30 น. ณ หองประชุมอยุธยา-อาเซียน 

4. วันที่ 18 ตุลาคม 2561 ประชุมคณะกรรมการดําเนินโครงการดานการทํานุบํารุง

ศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 2/2561  เวลา 15.00 น. ณ หองประชุมสถาบันอยุธยาศึกษา 

5. วันที่ 19 ตุลาคม 2561 ประชุมคณะกรรมการเรงรัดติดตามการใชจายงบประมาณฯ 

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

อาเซียน 

6. วันที่ 25 ตุลาคม 2561 รวมตอนรับแขกผูมีเกียรติท่ีมารวมงาน กิจกรรม”ศึกษา 

เรียนรู สังคมพหุวัฒนธรรมพระนครศรอียุธยา” โครงการ “สานใจไทย สูใจใต” รุนที่ 34  เวลา 14.00 

– 18.30 น. ณ หองประชุม อาคาร 100 ป 

7. วันที่ 26 ตุลาคม 2561 ประชุมคณะกรรมการสอบวินัยอยางรายแรง มหาวิทยาลัย

ราชภัฏพระนครศรอียุธยา  เวลา 09.30 –  12.00 น. ณ หองประชุมอยุธยา-ฮอลันดา 

8. วันที่ 30 ตุลาคม 2561 ประชุมคณะกรรมการสอบวินัยอยางรายแรง มหาวิทยาลัย

ราชภัฏพระนครศรอียุธยา  เวลา 09.00 – 10.00 น. ณ หองประชุมอยุธยา-ฮอลันดา 
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9. วันที่  30 ตุลาคม 2561 การประชุมคณะกรรมการจังหวัด หัวหนาสวนราชการ 

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

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

10. วันที่ 30 ตุลาคม 2561 ประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน ครั้งที่ 

3/2561  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  เวลา 13.30 น. ณ หองประชุมอยุธยา-อาเซียน 

11. วันที่ 8 - 9 พฤศจิกายน 2561 เขารวมรับรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

ประจําปการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ หองประชุม

อยธุยา - อาเซียน 

12. วันที่  13 พฤศจิกายน 2561 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา (ก.บ.) ครั้งที่ 11/2561 เวลา 13.00 น. ณ หองประชุมอยุธยา-อาเซียน 
 

แผนการดําเนินงานประจําเดือนประจําเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2561 
1. วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา    

ครั้งที่ 12/2561  เวลา 09.30 น. ณ หองประชุมอยุธยา-อาเซียน 
2. วันที่  16 พฤศจิกายน 2561  ประชุมคณะกรรมการเรงรัดติดตามการใชจาย

งบประมาณฯ ครั้งท่ี 2/2562  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  เวลา 13.30 น. ณ หองประชุม
อยุธยา-อาเซียน 

3. วันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2561  ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ผลสัมฤทธิ ์      
การปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561” มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ณ เดอะไทด 
รีสอรท  จังหวัดชลบุรี 

4. ประกาศมหาวิทยาลัยฯ  เรื่อง  มาตรการแนวทางเรงรัดติดตามการใชจายงบประมาณ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

5. คําสั่งมหาวิทยาลัยฯ  ที่ 913/2561  เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการเรงรัดติดตามการใช
จายงบประมาณรายจาย   ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

6. ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น  ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560 – 
2579) (ฉบับปรับปรุง 9 – 11 ตุลาคม 2561) 

7. ระดับของแผน  ความเชื่อมโยง  และแนวทางการจัดทําแผน 
8. กําหนดการประชุมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง  “ผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติราชการ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ในระหวางวันที่ 23 – 24  
พฤศจิกายน 2561 ณ เดอะไทด  รีสอรท  จังหวัดชลบุรี 

9. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
วันที่ 4 ธันวาคม 2561  โดยเชิญผูมีสวนเก่ียวของภายในมหาวิทยาลัยเพ่ือจัดทําขอมูลเบ้ืองตนกอนเชิญ
วิทยากรภายนอกมาชวยตรวจสอบชี้แนะและใหความเห็นอีกครั้งกอนนําเขาเสนอตอองคประชุม          
คณะตาง ๆ  
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มติ/ความคิดเห็นของที่ประชมุ 
รับทราบ    

 

ระเบียบวาระที่ 5.17.3  รองอธิการบดีฝายวิชาการ 

 สาระสําคัญโดยยอ 
  ผลการดําเนินงานเดือนตุลาคม 2561 
  1. การประชุมสภาวิชาการและการประชุมสภามหาวิทยาลัย มีวาระสําคัญท่ีเสนอ        
เขาพิจารณา ดังตอไปนี้ 
     1.1  การเสนอใหปริญญาระดับปริญญาตรี ประจําภาคฤดูรอน 2560 และภาคเรียนท่ี 
3/2560 จํานวน 353 ราย 
     1.2 การเสนอใหปริญญาระดับมหาบัณฑิต ประจําภาคเรียนที่ 2/2560 จํานวน 7 ราย 
     1.3 การขอความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการอิสลาม
เพ่ือการพัฒนา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
  2. การจัดทําขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวยการเก็บเงินและ    
การจายคาบํารุงการศึกษาระดับบัณฑิตศกึษา สําหรับนักศึกษาตางชาติ โครงการความรวมมือระหวาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากับหนวยงานตางประเทศ พ.ศ. 2561 
  3. พบปะผูบริหาร Gonging College of Nanchang University เพ่ือประสานงาน    
การรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท 
  4. ประสานงานครูแนะแนวในโรงเรียนเครือขายเพ่ือมอบทุนการศึกษายกเวนคาเลาเรียน
ตลอดหลักสูตร สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
  5. ดําเนินการในกระบวนการเลือกสรรผูสมควรไดรับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจําป      
พ.ศ. 2559-2560 
  6. รวมในกิจกรรมโครงการสานใจไทยสูใจใต รุนที่ 34 
  7. ประชุมหารือ เรื่อง การผลิตครูคุณภาพเปนเลิศ หลักสูตร 4 ป ที่สํานักงาน ทปอ. 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 

  งานที่จะดําเนินการตอไป 
  1. ดําเนินการคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ ประจําปการศึกษา 2562 (รอบ Portfolio ครั้งที่ 1) 
  2. จัดประชุมคณะกรรมการวิชาการ มีวาระสําคัญคือ 
      2.1 การพิจารณาการโอน ยกเวนรายวิชา สําหรับนักศึกษา รุนป 2561 
      2.2 การพัฒนาเกณฑการใหปริญญาเกียรตินิยม 
      2.3 การพัฒนารายวิชาศึกษาทั่วไป 
  3. ดําเนินการใหปริญญากิตติมศักดิ์ ประจําป พ.ศ. 2559-2560 
  4. กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายการผลิตครูคุณภาพเปนเลิศ  หลักสูตร 4 ป โดยมีเงื่อนไข
การสรางบัณฑิตใหม 
      4.1  การสรางบัณฑิตครูคุณภาพภายใน 4 ป  โดยใชหลักสูตรท่ีเนนสมรรถนะและเนื้อหาที่
ใชประโยชนจริงในอาชีพ 
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      4.2  ตรงตามนโยบายและความตองการของผูใชบัณฑิต  โดยมุงเรงรัดใหมหาวิทยาลัย
สามารถผลิตครคูุณภาพเปนเลิศเขาสูระบบการศึกษาไดเร็วขึ้น 
      4.3  ตรงตามความตองการและความจําเปนของผูเรียนในการจบเร็ว  มีสมรรถนะสูง
ในการทํางาน  และเขาทํางานเร็ว  ลดคาใชจายในการเรียน  และเพ่ิมโอกาสในตลาดแรงงาน 
      4.4  เปนการปรับตัวในภาวะวิกฤตของอุดมศึกษาระดับโลกและในประเทศและ      
การแขงขันระหวางมหาวิทยาลัยเพ่ือความอยูรอด 
  5. การดําเนินการของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ที่ประชุมอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏ และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
      5.1  มหาวิทยาลัยทําหนังสือตอบที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยืนยันจะปรับ
หลักสูตรครุศาสตรเปนหลักสูตร 4 ป (มีมหาวิทยาลัยราชภัฏ 30 แหงยืนยัน) 
     5.2  มหาวิทยาลัยสงผูบริหารระดับมหาวิทยาลัย  คณะ  และอาจารยคณะครุศาสตร
เขารวมประชุมปรึกษาหารือ  กําหนดคณะทํางานการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  หลักสูตร 4 ป 
  6. กระบวนการดําเนินการพัฒนาหลักสูตรครศุาสตรบัณฑิต  หลักสูตร 4 ป 
     6.1  วันที่  26 ตุลาคม 2561 นายวีระศักดิ์   สิทธิไตรย ที่ปรึกษารัฐมนตรีชวย
กระทรวงศึกษาธิการ (ศาสตราจารยคลินิก  นายแพทยอุดม  คชินทร)  เชิญมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เฉพาะกลุมที่พรอมพัฒนาหลักสูตร 4 ป จํานวน 30 แหง  ชี้แจงนโยบาย  รับฟงความคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะ  พรอมทั้งทีมงานการพัฒนาหลักสูตรรวมของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
    6.2  วันที่  27  ตุลาคม  2561  ตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏ พรอมตัวแทน
มหาวิทยาลัยที่ผลิตครูเขาพบเลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เพื่อวางแผน        
การพัฒนาหลักสูตร  พรอมประสานผูที่เกี่ยวของในการจัดทํา มคอ.1  สาขาวิชาครุศาสตรหลักสูตร      
4 ป และคุรุสภาในสวนที่เก่ียวของกับการฝกประสบการณ  และการออกเอกสารใบประกอบวิชาชีพครู 
   6.3  วันที่  2  พฤศจิกายน 2561 รองอธิการบดี  ฝายวิชาการ  และรองคณบดี     
ฝายวิชาการ  คณะครุศาสตร  รวมประชุมกับมหาวิทยาลัยที่ผลิตครู  รับนโยบายจากรัฐมนตรีชวย
กระทรวงศึกษาธิการ  และการกําหนดข้ันตอนการพัฒนาหลักสูตรจากเลขาธิการสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  พรอมคัดเลือกคณะกรรมการจัดทําราง มคอ.1  สาขาวิชาครุศาสตร
หลักสูตร 4 ป 
   6.4  วันที่ 3 พฤศจิกายน 2561  รองอธิการบดีฝายวิชาการ  รวมประชุมกับอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  เพ่ือกําหนดกรอบการพัฒนาหลักสูตร  และนําขอคิดเห็น  ขอเสนอแนะ   
ในบางประเด็น  นําเสนอเลขาธิการ  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  รวมทั้งการแกไขปญหาการรับ
นักศึกษาในระบบ TCAS  62 
   6.5  วันท่ี 8 พฤศจิกายน 2561  การประชุมเพื่อจัดทํา มคอ.1 สาขาวิชาครุศาสตร หลักสูตร 4 
ป โดยมีคณบดีคณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  เปนประธาน  โดยมีคณะทํางานจากมหาวิทยาลัย  
ที่ผลิตครู  กลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ  มีกรรมการคือ ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์  ศิลาเดช  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมูบานจอมบึง  ผศ.ดร.เกษมศรี  อัศวศรีพงศธร  คณบดีคณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม          
และ ผศ.ดร.รัฐกรณ  คดิการ  คณบดีคณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
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   6.6  วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 คุรุสภาจํากําหนดเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู  
สําหรับหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 4 ป (จาก 11 มาตรฐานบูรณาการเหลือ 4 มาตรฐาน) 
   6.7  วันที่ 12 – 16 พฤศจิกายน 2561 คณะทํางานรวมกับกลุมราชภัฏ  โดยมี
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง  เปนประธาน  จัดทําหลักสูตรกลางในกลุมวิชาศึกษา
ทั่วไป  และหลักสูตรวิชาชีพครู  ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
   6.8  วันที่ 19 – 23 พฤศจิกายน 2561 คณะทํางานรวมกลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
จัดทําหลักสูตรวิชาเอกโดยการปรับหลักสูตรที่ไดรวมทําหลักสูตร 5 ป แลวเปนหลักสูตร 4 ป ไดแก  
ภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ  คณิตศาสตร  วิทยาศาสตร  สังคมศึกษา  การประถมศึกษา  การศึกษา
ปฐมวัย  และการพัฒนาหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏที่เหลือ  อันเปนการวางแผนดําเนินการใน
การประชุมเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2561 
   6.9  วันที่  20 พฤศจิกายน 2561  - วันที่  10 ธันวาคม 2561 สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาจัดทําประชาพิจารณ มคอ.1  สาขาวิชาครุศาสตร  หลักสูตร 4 ป ทําการ
ประชาพิจารณใน 4 ภูมิภาค  และรับขอมูลจากเอกสารอิเล็กทรอนิกส 
   6.10  วันที่ 20 ธันวาคม 2561 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาปรับแก   
มคอ.1 ตามแนวประชาพิจารณ 
   6.11  ตนเดือนมกราคม 2562 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาสงราง มคอ.1 
ใหคณะกรรมการมาตรฐานอุดมศึกษาพิจารณา 
   6.12  วันที่ 13 กุมภาพันธ 2562 การประชุมคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณา 
มคอ.1 
   6.13  วันที่ 14  กุมภาพันธ 2562 สภามหาวิทยาลัยสามารถอนุมัติหลักสูตร       
ครุศาสตรบัณฑติ  หลักสูตร 4 ปได 
  7.  สิ่งท่ีมหาวิทยาลัยตองดําเนินการ 
   7.1  จัดสงอาจารยสาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา  และสาขาวิชาการศึกษาพิเศษและ
การสอนภาษาไทยเขารวมรางหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ในวันที่ 
19 – 23 พฤศจิกายน 2561 
   7.2  การดําเนินการดานหลักสูตร 
         7.2.1  การประชุมคณะกรรมการประจําคณะครุศาสตร  ภายในเดือนมกราคม 2562 
         7.2.2  การประชุมสภาวิชาการ ในวันที่ 6 กุมภาพันธ 2562 
         7.2.3  การประชุมสภามหาวิทยาลัย ในวันที่ 20 กุมภาพันธ 2562 (หลังการ
ประชุมคณะกรรมการการอุดมศึกษาอนุมัติ มคอ.1 วันที่ 13 กุมภาพันธ 2562) 
   7.3  การดําเนินการดานอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 
         จากการท่ีตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเขาพบเลขาธิการ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและทีมงานสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ในวันที่ 2 
พฤศจิกายน 2561 ไดรับขอมูลวาการปรับหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตจากหลักสูตร 5 ป เปนหลักสูตร 4 ป 
โดยหลักสูตร 4 ป เปนหลักสูตรที่อิงสมรรถนะ (Competency – base) ที่แตละรายวิชาเนนการสราง
สมรรถนะระดับสูง  มีการจัดการเรียนรูจากการปฏิบัติงานจริงในโรงเรียนแบบ School – Integrate  
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Learning  (SIL)  ซึ่งแตกตางจากหลักสูตร 5 ป  จึงถือเปนหลักสูตรใหม  ไมใชหลักสูตรปรับปรุง  แตสามารถ
ทําการโอนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรจากหลักสูตร 5 ป เปนหลักสูตร 4 ปได  โดยมีเงื่อนไขคือ  
มหาวิทยาลัยจะไมเปดรับนักศึกษาในหลักสูตร 5 ป นั้นอีก 
  มหาวิทยาลัยจะนําเสนอสภามหาวิทยาลัยใหโอนอาจารยผู รับผิดชอบหลักสูตร          
จากหลักสูตร 5 ป เปนหลักสูตร 4 ป พรอมกับการนําเสนอหลักสูตรตอสภามหาวิทยาลัย  แลวนําผล
การพิจารณานําเสนอการประชุมคณะกรรมการการอุดมศึกษา  เพ่ือใหความเห็นชอบโดยสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาจะรับเปนผูประสานงานให 
  ปญหาคือหากมีการนําเสนอหลักสูตรชากวาเดือนกุมภาพันธ  การประชุมคณะกรรมการ
การอุดมศึกษายังไมเห็นการถายโอนอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร  สํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาจะไมสามารถรับทราบหลักสูตร  สงผลกระทบคือนักศึกษาใหมจะไมสามารถกูกองทุนเงินให
กูยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) ได เนื่องจากกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) จะพิจารณาวา
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  หลักสูตร 4 ป เปนหลักสูตรใหมที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
จะตองรับทราบกอนเปดภาคเรียน  ผูกูจึงจะมีสิทธิ์กูในปการศึกษานั้นได  กรณีนี้ ผศ.ดร.เรืองเดช     
วงศหลา  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ  ประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจะ
ประสานงานสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

8. การดําเนินการรับนักศึกษาครุศาสตร  หลักสูตร 4 ป  หากรอใหสภามหาวิทยาลัย
อนุมัติหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  หลักสูตร  4  ป  มหาวิทยาลัยจึงจะสามารถรับนักศึกษาได  จะทํา
ใหมหาวิทยาลัยเสียโอกาสในการรับสมัครนักศึกษาตามระบบ TCAS 62 ในรอบที่ 1 Portfolio และ
จะมีโอกาสในการรับสมัครนักศึกษารอบที่ 2 โควตา  ในชวงปลายเดือนกุมภาพันธ – เดือนเมษายน
เทานั้น  หรือหากมีกระบวนการจัดทําและอนุมัติหลักสูตรลาชาจะทําใหมหาวิทยาลัยสามารถรับ
นักศึกษาไดตั้งแตรอบที่ 3  การรับตรงรวมกัน 

ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจึงกําหนดแนวทางใหกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ  
โดยใหมหาวิทยาลัยราชภัฏประกาศรับนักศึกษาตามหลักสูตร 5 ป ที่เปดสอนอยูแลว  เมื่อผูผาน     
การคัดเลือกมารายงานตัวใหผูผานการคัดเลือกบันทึกขอความวา  กรณีหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  
หลักสูตร 5 ป  ไดปรับเปนหลักสูตร 4 ป ผูสมัครมีความยินดีที่จะเปลี่ยนหลักสูตรที่เขาศึกษาตอใน      
ปการศึกษา 2562 จากหลักสูตร 5 ป เปนหลักสูตร 4 ป  
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ   
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ระเบียบวาระที่ 5.17.4  รองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษและกฎหมาย 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1.  ศูนยอางทอง  ขณะนี้กรมการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) มาขอใชพ้ืนที่  และจาย

คาตอบแทนเปนคาเชาใหมหาวิทยาลัย จํานวน 20,000 บาท  และเจาหนาที่ดูแลศูนยอางทอง   
จํานวน 2 คน จะมีการหารือรวมกันตอไป 

2. ศูนยสามบัณฑิต   ตั้งแตป พ.ศ. 2558 - 2559 ไดรับคาเชาปละ 240,000 บาท และ
ป พ.ศ. 2561  จะขอจายคาเชาในเดือนมกราคม 2562  

3. ไดรับความรวมมือจากประมงจังหวัดขึ้นทะเบียนเกษตรกรในพื้นที่  และมีเกษตร
จังหวัด  กํานัน  ผูใหญบาน  รวมจัดทําแผนท่ีในการเชาพ่ืนท่ีศูนยสามบัณฑิตของมหาวิทยาลัย 
       

งานนิติการ 
1. วันที่ 2 ตุลาคม 2561 จัดประชุมคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํา

มหาวิทยาลัย  (นางศราริตา แจงพันธ  นางศิขรินทร  สุวรรณทัศน) 
2. วันที่ 9 ตุลาคม 2561 จัดประชุมคณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางรายแรง กรณีเบิก

ซ้ําซอน  (นางศิขรินทร สุวรรณทัศน  นางสาวศิริลักษณ  สุคันธชาติ) 
3. วันที่ 10 ตุลาคม 2561 เขารวมประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 

10/2561 (นางศราริตา แจงพันธ  นางศิขรินทร  สุวรรณทัศน) 
4. วันที่ 10 ตุลาคม 2561 จัดประชุมคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํา

มหาวิทยาลัย  (นางศราริตา แจงพันธ  นางศิขรินทร  สุวรรณทัศน) 
5. วันที่  12 ตุลาคม 2561 จัดประชุมคณะอนุกรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํา

มหาวิทยาลัย (นางศิขรินทร  สุวรรณทัศน) 
6. วันที่ 16 ตุลาคม 2561 จัดประชุมคณะอนุกรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํา

มหาวิทยาลัย (นางศิขรินทร  สุวรรณทัศน) 
7. วันที่ 17 กันยายน 2561 จัดประชุมคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํา

มหาวิทยาลัย (นางศราริตา  แจงพันธ  นางศิขรินทร  สุวรรณทัศน) 
8. วันที่ 17 ตุลาคม 2561 จัดประชุมคณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางรายแรง กรณี

ประพฤติมิชอบ (นางศิขรินทร สุวรรณทัศน  นางสาวศิริลักษณ  สุคันธชาติ) 
9. วันที่ 18 ตลุาคม 2561 เขารวมประชุมคณะกรรมการดําเนินการคุณธรรมและความ

โปรงใส ITA (นางสาวศิริลักษณ สุคันธชาติ) 
10. วันที่ 20 ตุลาคม 2561 จัดประชุมคณะกรรมการปรับปรุงและยกรางกฎหมาย

ประจํามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 10/2561 (นางศราริตา แจงพันธ นางศิขรินทร สุวรรณทัศน  นางสาวศิริ
ลักษณ สุคันธชาติ) 

11. วันที่ 24 ตุลาคม 2561 จัดประชุมคณะอนุกรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํา
มหาวิทยาลัย (นางศิขรินทร  สุวรรณทัศน) 

12. วันที่ 25 ตลุาคม 2561 ชวยงานสายใจไทยสูใจใต  (นางสาวศิริลักษณ สุคนัธชาติ) 
13. วันที่ 26 ตุลาคม 2561 จัดประชุมคณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางรายแรง กรณี

ประพฤติมิชอบ (นางศิขรินทร สุวรรณทัศน  นางสาวศิริลักษณ  สุคันธชาติ) 
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14. วันที่ 29 ตุลาคม 2561 จัดประชุมคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํา
มหาวิทยาลัย (นางศราริตา แจงพันธ  นางศิขรินทร  สุวรรณทัศน) 

15. วันที่ 30 ตุลาคม 2561 จัดประชุมคณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางรายแรง กรณี
เบิกซ้ําซอน  (นางศิขรินทร สุวรรณทัศน  นางสาวศิริลักษณ  สุคันธชาติ) 

16. วันที่ 31 ตุลาคม  2561 จัดประชุมคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํา
มหาวิทยาลัย  (นางศราริตา แจงพันธ  นางศิขรินทร  สุวรรณทัศน) 
 

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

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

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

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

เวลา 09.30 น. ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซยีน  สํานักงานอธิการบด ี
 

แผนการดําเนินงานประจําเดือนพฤศจิกายน 2561 
1. วันที่  7 พฤศจิกายน 2561 ประชุมสภาคณาจารยและขาราชการ  ครั้งที่  3(8)/2561             

เวลา 13.30 น. ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน  สํานักงานอธิการบด ี
2. วันที่ 13  พฤศจิกายน  2561  ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 11/2561  

เวลา 13.30 น. ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน  สํานักงานอธิการบด ี
3. วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 12/2561 เวลา 09.30 น.           

ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน  สํานักงานอธิการบด ี
4. วันที่  15 พฤศจิกายน 2561 ประชุมคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยฯ                  

ครั้งที่ 11/2561 เวลา 09.30 น.  ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน  สํานักงานอธิการบด ี
5. วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ประชุมสภาคณาจารยและขาราชการ  ครั้งที่ 4(9)/2561           

เวลา 13.30 น. ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน  สํานักงานอธิการบด ี
 

ผลการดําเนินงานคณะกรรมการดําเนินงาน ITA  
1. รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน

ภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 ผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน โดยภาพรวม      
ไดคะแนนเทากับรอยละ 81.91 ซึ่งถือวามีคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานระดับสูงมาก 
เมื่อพิจารณาตามดัชนี พบวา ดัชนีความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน ไดคะแนนสูงสุด เทากับ
รอยละ 86.34 รองลงมา คือ ความพรอมรับผิด ไดคะแนนเทากับรอยละ 83.93 ดัชนีความโปรงใส    
ไดคะแนนเทากับรอยละ 82.16 ดัชนีวัฒนธรรมคุณธรรมในองคกร ไดคะแนนเทากับรอยละ 78.07 
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และดัชนีคุณธรรมการทํางานในหนวยงาน   ไดคะแนนเทากับรอยละ 77.51 ดังแสดงผลคะแนน      
ในภาพที่ 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. แนวทางการพัฒนาตามผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน

ของหนวยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจําปงบประมาณ       
พ.ศ. 2561 อยางเปนทางการ 

      ตามหนังสือที่ ศธ 0510/ว 1605 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2561 สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา เรื่อง รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน            
ของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment-ITA) ประจําปงบประมาณ    
พ.ศ. 2561 นั้น  
       บัดนี้ การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 

(Integrity and Transparency Assessment-ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ไดเสร็จสิ้น

เรียบรอยแลว โดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดสงรายงานดังกลาวขางตน มายัง

มหาวิทยาลัย และรายงานผลการประเมินไปยังสํานักงาน ป.ป.ช. ทราบดวยแลว เพ่ือใหมหาวิทยาลัย

นําผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาตนเองดานคุณธรรมและความโปรงใสอยางเครงครัด ตอไป   

   คณะกรรมการดําเนินงาน ITA จึงไดจัดทําแนวทางการพัฒนาตามผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency 
Assessment : ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพ่ือยกระดับคุณภาพผลการประเมิน 
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3. การวางแผนการดําเนินงาน ITA ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562   
- คณะกรรมการดําเนินงาน ITA ไดจัดประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน ITA       

ครั้งท่ี 4/2561 เม่ือวันที่ 18 ตุลาคม 2561 เพ่ือเตรียมความพรอมวางแผนการดําเนินงานตามเกณฑ       

การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  

- คณะกรรมการดําเนินงาน ITA ไดจัดประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน ITA      

ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เพ่ือติดตามงาน และเตรียมบุคลากรรับผิดชอบตัวชี้วัด

ตามเกณฑการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสของหนวยงานภาครัฐ ประจําปงบประมาณ        

พ.ศ. 2562 

4. รายงานผลการดําเนินงานตามบันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU) ดานการตอตาน
การทุจริต 

ตามที่มูลนิธิตอตานการทุจริต ไดจัดทํา MOU ดานการตอตานการทุจริตกับมหาวิทยาลัย     
ไปแลวนั้น เม่ือวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 ดังนั้น มหาวิทยาลัยไดจัดสงรายงานผลการดําเนินงานตามบันทึก
ขอตกลงความรวมมือ (MOU) ดานการตอตานการทุจริต เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2561 เรียบรอยแลว 

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชมุ 
รับทราบ   

 

ระเบียบวาระที่ 5.17.5  รองอธิการบดีฝายกิจการนักศกึษาและวิจัยและพัฒนา 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. ขอความรวมมือคณบดีแตละคณะคัดเลือกศิษยเกาดีเดนคณะละ 1 คน  โดยขอรูปถายและ

ประวัติการทํางานใหจัดสงภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561  เพื่อจัดทํา VTR  และใชในวันที่ 1 ธันวาคม 
2561 งานศิษยเกา 

2. คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  มีโครงการมอบโลหหรือประกาศเกียรติคุณ
ใหกับคณาจารยและบุคลากรดีเดน  ขอใหแตละคณะชวยดําเนินการคัดเลือกคณาจารย  สวนบุคลากรดีเดน
ทางกองกลางจะดําเนินการ  เพื่อมอบใหในวันที่ 14 กุมภาพันธ 2562 ตอไป 

3. การกูยืมเงิน กยศ.  ปรากฎวานักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน  และสาขาออกแบบ
ประยุกตศิลป  ไมสามารถกูกองทุนเงินใหกูยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) ได  เนื่องจากหลักสูตรสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ยังไมรับรอง  ขอฝากคณบดีชวยปรับปรุงหลักสูตร  และติดตามกับ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เรื่องการรับรอง   
 

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชมุ 
 รับทราบ   
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ระเบียบวาระที่ 5.17.6  ผูชวยอธิการบดีฝายประกันคุณภาพ 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. แจงผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 ระดับ

สํานัก/สถาบัน 

     ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ไดจัดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 ระดับสํานัก/สถาบัน ในระหวางวันท่ี 8-17 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เรียบรอยแลว
นั้น งานประกันคุณภาพจึงขอแจงผลการประเมิน ดังนี้ 

     1.1. สถาบันวิจัยและพัฒนา รับการประเมินในวันจันทรท่ี 8 ตุลาคม พ.ศ. 2561  
     1.2. สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รับการประเมิน ในวันศุกรท่ี 12 ตุลาคม         

พ.ศ. 2561  
     1.3. สถาบันอยุธยาศึกษา รับการประเมินในวันอังคารที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2561  
     1.4. สํานักงานอธิการบดี รับการประเมินในวันพุธที่ 17 ตุลาคม  พ.ศ. 2561  
ผลการประเมินคณุภาพภายในโดยภาพรวมรายองคประกอบ เปนดังนี ้

องคประกอบคณุภาพ 

สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

สํานักงานอธิการบด ี สถาบันอยุธยาศึกษา 

คะแนน 
เฉลี่ย 

ระดับ
คุณภาพ 

คะแนน 
เฉลี่ย 

ระดับ
คุณภาพ 

คะแนน 
เฉลี่ย 

ระดับ
คุณภาพ 

คะแนน 
เฉลี่ย 

ระดับ
คุณภาพ 

1. การบริหารจัดการ
ภายในหนวยงาน 

5.00 ดีมาก 5.00 ดีมาก 5.00 ด ี 5.00 ดีมาก 

2. การดําเนินงานตามพันธ
กิจของหนวยงานเพื่อ
สนับสนุนพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย 

5.00 ดี 5.00 ดีมาก 5.00 ด ี 5.00 ดีมาก 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบงชี ้ 5.00 ดี 5.00 ดีมาก 5.00 ดี 5.00 ดีมาก 

หมายเหตุ : คะแนนการประเมินระดับสํานัก/สถาบัน มีระดับคุณภาพตามคะแนนที่ได ดังนี ้

คะแนน ระดับคุณภาพ 
0.00 - 1.50 ตองปรับปรุงเรงดวน 
1.51 – 2.50 ตองปรับปรุง 
2.51 – 3.50 พอใช 
3.51 – 4.50 ด ี
4.51 – 5.00 ดีมาก 

 

2. การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกา 2560 ระดับมหาวิทยาลัย 
     มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ไดกําหนดจัดการประเมินคณุภาพการศึกษาภายใน 

ประจําปการศึกษา 2560 เพ่ือทราบผล การดําเนินงาน รวมถึงขอสังเกตและขอเสนอแนะจากคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพการศกึษาฯ ในระหวางวันที่ 8-9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ณ หองประชุมตนโมก อาคารบรรณ
ราชนครินทร รายละเอียดตามกําหนดการที่แนบมาพรอม โดยไดรับเกียรติจากคณะกรรมการท่ีขึ้นทะเบียน
เปนผูประเมินคณุภาพการศึกษาฯ ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ดังรายชื่อตอไปนี้ 
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รายชื่อผูประเมิน ทําหนาที ่ สังกัด 

1. รศ.ดร.บุญวัฒน  อัตช ู ประธาน สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหาร
ลาดกระบงั (เกษียณอายุราชการ) 

2. รศ.ดร.สุภาคย ดุลสัมพนัธ กรรมการ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม(เกษียณอายุราชการ) 
3. ผศ.ดร.จารุวรรณ  สิงหมวง กรรมการ มหาวิทยาลยัราชภัฏราชนครินทร 
4. อ.ดร.สุขรักษ  แซเจ่ีย กรรมการ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรอียุธยา 
5. อ.สิริวรรณ  สมิทธิอาภรณ กรรมการ

และ
เลขานุการ 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรอียุธยา 

 

3. ประชาสัมพันธการประชุมวิชาการระดับชาติดานการประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1 
     ดวยมหาวิทยาลัยมหิดล ไดสงหนังสือเพ่ือประชาสัมพันธการประชุมวิชาการระดับชาติดาน

การประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1 Thailand Quality Education Forum 2019 ในระหวางวันที่ 28-29 
มกราคม 2562 ณ โรงแรมพูลแมนคิง เพาเวอร กรุงเทพ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเปนเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู     
ดานการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งในระดับหลักสูตร คณะ สถาบัน รายละเอียดตามเอกสารแนบ 

     ทั้งนี้ หากมีบุคลากรทานใดสนใจเขารวมการประชุมดังกลาว ใหประสานงานมายังงาน
ประกันคุณภาพ เพื่อคัดเลือกตัวแทนเขารวมการประชุมตอไป โดยคาใชจายในการเดินทางไปราชการ และ
คาลงทะเบียน สามารถเบิกไดตามระเบียบทางราชการ 

4. ขอความอนุเคราะหประชาสัมพันธและเชิญรวมการประชุมวิชาการระดับชาติ            
ดานการประกันคุณภาพการศึกษา  ครั้งที่ 1  Thailand  Quality  Education  Forum  2019 

 

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชมุ 
รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 5.17.7  ผูชวยอธิการบดีฝายบริการวิชาการและสหกิจศกึษา 

 สาระสําคัญโดยยอ 

  ไดรับมอบหมายจากอธิการบดีใหเขารวมการทําแผนยุทธศาสตรของจังหวัดอางทอง     
เปนอีกพื้นที่หนึ่งที่มหาวิทยาลัยจะเขาไปชวยเหลือ 
 

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชมุ 
รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอื่น ๆ 

ระเบียบวาระที่  6.1 กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 
12/2561 

สาระสําคัญโดยยอ 
กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 12/2561 ในวันอังคารที่ 

11 ธันวาคม 2561  เวลา 13.00 น. ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน อาคารศรีอโยธยา (สํานักงาน
อธิการบดี)  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยขอใหกรรมการทุกทานเขารวมประชุมตามวัน 
เวลา และสถานที่ดังกลาวโดยพรอมเพรียงกัน 

 

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชมุ 
     รับทราบ 

 

เลิกประชุมเวลา  17.12 น.  
 

 

 
 

. 
                       

 

   
   

นางนงคราญ คงสมทรง ผูจัดทํารายงานการประชุม 
นางสารภ ี พลูศิริ ผูตรวจรายงานการประชมุ 


