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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
คร้ังท่ี  5/2561 

วันอังคารท่ี  15  พฤษภาคม  2561  เวลา 13.30 – 17.30 น. 
ณ  หองประชุมอยุธยา – อาเซียน  อาคารศรีอโยธยา (สํานักงานอธิการบดี)  

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

ผูมาประชุม 
1. อาจารย ดร.เกษม บํารุงเวช อธิการบดี       ประธาน 
2. อาจารยจิรศักดิ์ ชุมวรานนท รองอธิการบดฝีายบริหาร      กรรมการ 
3. ผศ.อราม   ชนะโชติ  รองอธิการบดีฝายนโยบายและแผน    กรรมการ 
4. ผศ.ดร.อดิศร  ภูสาระ  รองอธิการบดฝีายวิชาการ      กรรมการ 
5. ผศ.ธาตรี   มหันตรตัน รองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษฯ     กรรมการ 
6. ผศ.บุญไท  เจริญผล  ผูชวยอธิการบดีฝายงานประกันคณุภาพ    กรรมการ 
7. อาจารย ดร.กิติมา ทามาลี  ผูชวยอธิการบดีฝายบริการวิชาการฯ    กรรมการ 
8. ผศ.ดร.สุวิทย  ไวยกุล  คณบดีคณะครุศาสตร              กรรมการ 
9. ผศ.ดร.ภาคิน โชติเวศยศิลป คณบดีคณะมนุษยศาสตรฯ     กรรมการ 
10. ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุงพรหม  คณบดีคณะวิทยาศาสตรฯ            กรรมการ 
11. ผศ.ดร.อัจฉรา หลอตระกูล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ        กรรมการ 
12. ผศ.กมลวรรณ วรรณธนัง (แทน) ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา    กรรมการ 
13. อาจารย ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา        กรรมการ 
14. อาจารยสาโรช ปุริสังคหะ ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและ 

     เทคโนโลยีสารสนเทศ      กรรมการ 
15. อาจารย ดร.นรสิานันท  เดชสุระ ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑติศึกษา  

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

     ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี     กรรมการ 
22. นางศิขรินทร  สุวรรณทัศน นิติกร         ผูชวยเลขานุการ 
23. นางสาวกาญจนพิชญา  ภิญญา รักษาการหัวหนางานกิจการคณะกรรมการ  ผูชวยเลขานุการ 
24. นางนงคราญ  คงสมทรง เจาหนาท่ีบรหิารงานทั่วไป      ผูชวยเลขานุการ 
25. นางจิราพร  พัฒนธนกิจ เจาหนาท่ีบริหารงานทั่วไป         ผูชวยเลขานุการ 
26. นางปยะนุช  สุขเพ็ชร  เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป      ผูชวยเลขานุการ 
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ผูลาประชุม 
รศ.ดร.ชูสิทธ์ิ  ประดับเพ็ชร รองอธิการบดีฝายกิจการนักศกึษาฯ ติดราชการ 
 

ผูเขารวมประชุม 
1. อาจารยวนิดา  อินทรลักษณ รักษาการในตําแหนงหัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน 
2. นางสาวกาญจนา  เงินออน  หัวหนาสํานักงานคณะครุศาสตร 
3. นางอรัญญา   จงกลรัตน หัวหนาสํานักงานคณะมนุษยศาสตรฯ 
4. นางวิรินดา   มีบํารุง  หัวหนาสํานักงานคณะวิทยาศาสตรฯ 
5. นางเบญญาภา  สอนพรม หัวหนาสํานักงานคณะวิทยาการจัดการ 
6. วาที่รอยตรหีญิงรัตติยา พาวินัย  หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา 
7. นางทิวาพร   สงแสง            หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการสํานักงานฯ 
8. นางสาวพิจิกามาศ  แยมบู  หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการสํานักวิทยบริการฯ 
9. นางสาวเบญจลักษณ  ชิดชาญชัย หัวหนางานประกันคุณภาพ 
10. วาที่ ร.อ.อนุชา  ดีเปรม  นักตรวจสอบภายใน 
11. นายไอศูรย   จิตกระแสร นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
12. นางอริสสา   บัวเจริญ  นักวิเทศสัมพันธ 
13. นางปาณิสรา  ผดุงรัตน  นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
 

เร่ิมประชุม   เวลา 13.34 น. 
 

          ประธานพิจารณาจํานวนกรรมการที่มาประชุมและเห็นวาครบองคประชุมแลว จึงเปด                 
การประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ 

ระเบียบวาระที่ 1.1   กลาวตอนรับประธานสภาคณาจารยและขาราชการ 
 

 สาระสําคัญโดยยอ 
ประธาน  กลาวตอนรับ อาจารยสุทัศน  อูทอง  ซึ่งไดรับการแตงตั้งจากสภามหาวิทยาลัย     

ใหดํารงตําแหนงประธานสภาคณาจารยและขาราชการ 
 

 มติ/ความเห็นของท่ีประชุม 
   รับทราบ   

ระเบียบวาระที่ 1.2    การทําความรวมมือกับสถาบันการศึกษานานาชาติ (ไอไออี) 

 สาระสําคัญโดยยอ 
 มหาวิทยาลัยจะจัดทําความรวมมือกับสถาบันการศึกษานานาชาติ (ไอไออี) เพ่ือจะเปน

ศูนยทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ TOEFL  โดยจะมีการปรับมาตรฐานใหเปนปจจุบัน   
 

 มติ/ความเห็นของท่ีประชุม 
   รับทราบ  
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ระเบียบวาระที่ 1.3    การทําความรวมมือกับธนาคารออมสิน 

 สาระสําคัญโดยยอ 
 มหาวิทยาลัยในนามของราชภัฏท่ัวประเทศไดทํา MOU กับธนาคารออมสิน ใน 3 ประเด็น 

ดังตอไปนี ้
 1. โครงการมหาวิทยาลัยเพ่ือประชาชน  เปนโครงการเฟส 2 ตอจากโครงการบัตรสวัสดิการ    

ของประชาชน  เพื่อตองการยกระดับใหมีอาชีพ  จึงทําใหมีโครงการออมสินเพ่ือประชาชน  หลักการของ
โครงการ คือ เสนอโครงการประชาชนมีงานทําที่เขมแข็งมากยิ่งขึ้น  โดยมีการอบรมอาชีพ  การเขาถึงแหลง
เงินทุน  ไดมีการเสนอโครงการเกี่ยวกับอาชีพ จํานวน 20 โครงการ  โครงการที่สาขาสงมาไดมีการคัดเลือก  
เพื่อฝกอาชีพ   

 2. โครงการออมสินยุวพัฒรักถิ่น  หลักการ คือ มหาวิทยาลัยจะสงนักศึกษาไปยกระดับคุณภาพ
ผลิตภัณฑ หรือบริการของชุมชน  แตละชุมชนหากมีอาชีพ  มีสินคาแลว  มหาวิทยาลัยจะสงนักศึกษาไปชวย
ในการพัฒนาศักยภาพ  เร่ิมตั้งแตการบริหารจัดการ  การวางระบบเพ่ือใหมีการบริหารจัดการใหดีข้ึน  จะทํา
อยางไรใหสินคาท่ีมีอยูแลว  มีประสิทธิภาพ  มีคุณภาพ  หรอืมีชองทางการจําหนายมากข้ึน  เพื่อใหนักศกึษา
ไดนําความรู ในหองเรียนเขาไปชวยในการยกระดับผลิตภัณฑ ใหดีขึ้น  เพื่อชวยพัฒนาทองถ่ินน้ัน                
ใหมีการทองเที่ยวดีขึ้น   

 3. การสงเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพผูประกอบการวิสาหกิจเริ่มตน  เพื่อเปนการสงเสริมและ
พัฒนาประสิทธิภาพผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม  จะทําอยางไรใหเปนผูประกอบการ  
รายใหม  หลักการ คือ ตองการใหนักศึกษาที่ตองการทําธุรกิจเริ่มตนอาจจะคิดเอง หรือนําผลงานวิจัยที่
อาจารยไดทําวิจัยไว  มาจัดทําเพ่ือเปนรูปแบบของผลิตภัณฑ  เพื่อปลูกฝงและผลักดันในเรื่องนี้  โดยมี
งบประมาณให จํานวน 600,000 บาท  

 

 มติ/ความเห็นของท่ีประชุม 
   รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 1.4    การติดตามแผนการดําเนินงานดานการดําเนินงานตามยุทธศาสตรทองถิ่น 

 สาระสําคัญโดยยอ 
 มหาวิทยาลัยจะทําการติดตามแผนการดําเนินงานดานการดําเนินงานตามยุทธศาสตร

ทองถิ่น  โดยใหแตละคณะรับผิดชอบแตละพ้ืนที่  เปนผูบริหารจัดการแตละพื้นที่  โดยมีเปาหมาย      
ท่ีชัดเจนในแตละที่  คณะไดนําเปาหมายเหลานี้ไปหารือกับแตละพื้นที่มากนอยแคไหน  และจะทํา
กิจกรรมอะไร  แตไมใชเพียงการอบรมเทานั้น  ใหไปหารือกับทีมงานวาแตละพื้นที่จะทําอะไร   

 

 มติ/ความเห็นของท่ีประชุม 
   รับทราบ  
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ระเบียบวาระที่ 1.5    ประชาสัมพันธขอบังคับมหาวิทยาลัยฯ วาดวย พนักงานมหาวิทยาลัย 
พ.ศ.2561 

 สาระสําคัญโดยยอ 
 ตามที่สภามหาวิทยาลัยไดออกขอบังคับฯ วาดวย  พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2561         

แลวนั้น  ขอใหหัวหนาหนวยงานไดแจงสาระสําคัญใหกับบุคลากรในสังกัดไดทราบ  เชน  เร่ืองตองทํา
ผลงานทางวิชาการท่ีมีผลตอสัญญาจางและอื่น ๆ    

 

 มติ/ความเห็นของท่ีประชุม 
   รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระที่ 2.1  เร่ืองรับรองรายงานการประชุม  คร้ังที่  4/2561  

สาระสําคัญโดยยอ 
มหาวิทยาลัยไดกําหนดใหมีการประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.)               

ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันอังคารที่ 10  เมษายน  2561 เวลา 13.30 น. ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) นําเสนอรายงานการประชุม ครั้งที่ 
4/2561 เพ่ือขอใหที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 

 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 4/2561              
โดยมีการแกไขในหนา 15 ระเบียบวาระที่ 4.1 มติการประชุม แกไขดังตอไปนี้ 

1. ขอ 4.3 ผูชวยอธิการบดี  ใหมีภาระงานสอนไมนอยกวา 12 ภาระงาน  และภาระ
งานวิจัยและงานวิชาการอ่ืน ไมนอยกวา 3 ภาระงาน 

2. ขอ 4.4 รองคณบดี  รองหัวหนาสวนราชภารอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ  ใหมีภาระ
งานสอนไมนอยกวา 12 ภาระงาน และภาระงานวิจัยและงานวิชาการอ่ืน ไมนอยกวา 3 ภาระงาน 
 

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม 

ระเบียบวาระที่ 3.1  รายงานขอมูลการดําเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติท่ีประชุม 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
คร้ังที่ 4/2561 

สาระสําคัญโดยยอ 
  เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) นําเสนอรายงานขอมูลจากการดําเนินงานและผล
การปฏิบัติตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คร้ังที่ 4/2561 เมื่อวันอังคารที่ 10  เมษายน  2561  
ดังตอไปนี ้
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ระเบียบ
วาระท่ี 

เรื่อง 
มติที่ประชุม/ขอเสนอแนะ 

และขอส่ังการ 
ผลการปฏิบัติตามมติ 

3.2 ผลการประเมินมหาวิทยาลัย ประจําป 
พ.ศ. 2560 

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) 
พิจารณาผลการประเมินมหาวิทยาลัย ประจําป 
พ.ศ. 2560 และมอบหมายผูท่ีเก่ียวของ
ดําเนินการ  ดังตอไปนี้ 
1. ดานการบริหารจัดการ เนนการปรับ

โครงสรางองคกรเพ่ือรองรับการบริหาร
จัดการ  การเปนเมืองมรดกโลก และการจัด
ภูมิทัศนสิ่งอํานวยความสะดวก          
มอบรองอธิการบดีฝายบริหารกํากับดูแล     
สวนการจัดทําระบบฐานขอมูล            
มอบผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2. ดานการจัดการศึกษา เนนการปรับ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน         
มอบ  รองอธิการบดีฝายวิชาการ  

3. ดานการวิจัยและนวัตกรรม ในงบประมาณ
ถัดไปใหเพ่ิมงบประมาณจาก 1.5 ลานบาท
เปน 3 ลานบาท และหากจะใชงบประมาณ
ตองจัดทําเปนชุดโครงการ และควรมีผูแทน
ของมหาวิทยาลัยเปนผูประสานงาน      
โดยมอบรองอธิการบดีฝายวิจัยและ   
พัฒนาฯ กํากับดูแล 

4. ดานการบริการวิชาการ  ใหมีการพัฒนา
เพ่ิมหลักสูตรระยะสั้น และจัดหารายได  
โดยมอบหมายผูชวยอธิการบดีฝายบริการ
วิชาการและสหกิจศึกษา 

5. ดานการพัฒนานักศึกษา เนนการพัฒนา 
อัตลักษณ  และกิจกรรมในภาพรวม 

6. ดานศิลปะและวัฒนธรรม  เนนการรวบรวม
และเผยแพรความรูทางวิชาการ การวิจัย
ดานศิลปวัฒนธรรมและมรดกโลก       
มอบผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา 

- แจงมติการประชุมใหแกหนวยงาน        
ท่ีเก่ียวของไดรับทราบ 
 

4.1 ขอความเห็นชอบ (ราง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
เร่ือง มาตรฐานภาระงานสอนของผูดํารง
ตําแหนงประเภทผูบริหาร  พ.ศ. 2561 

เห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา เร่ือง มาตรฐานภาระงาน
สอนของผูดํารงตําแหนงประเภทผูบริหาร 
พ.ศ. 2561  โดยมอบงานนิติการปรับแกไข
ตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย (ก.บ.) ดังตอไปนี้ 
1. ขอ 4.2 รองอธิการบดี  คณบดี  หัวหนา

สวนราชการอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ 
ใหมีภาระงานสอน ไมนอยกวา 4 ภาระ
งาน และใหมีภาระของผูดํารงตําแหนง
ทางวิชาการนอกจากภาระงานสอน       
ไมนอยกวา 3 ภาระงาน 

- แจงมติการประชุมใหแกหนวยงาน        
ท่ีเก่ียวของไดรับทราบ 
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ระเบียบ
วาระท่ี 

เรื่อง 
มติที่ประชุม/ขอเสนอแนะ 

และขอส่ังการ 
ผลการปฏิบัติตามมติ 

2. ขอ 4.3 ผูชวยอธิการบดี ใหมีภาระงาน
สอนไมนอยกวา 6 ภาระงาน และใหมี
ภาระงานของผูดํารงตําแหนงทางวิชาการ
นอกจากภาระงานสอนไมนอยกวา 8 
ภาระงาน 

3. ขอ 4.4 รองคณบดี รองหัวหนาสวน
ราชการอ่ืนที่มีฐานะเทียบเทาคณะ      
ใหมีภาระงานสอน ไมนอยกวา 12    
ภาระงาน  และใหมีภาระงานของผูดํารง
ตําแหนงทางวิชาการนอกจากภาระงาน
สอน  ไมนอยกวา 5 ภาระงาน 

4.2 ขอความเห็นชอบ (ราง) ขอบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา      
วาดวย สภาวิชาการ พ.ศ. .... 

เห็นชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา วาดวย สภาวิชาการ พ.ศ. .... 

- แจงมติการประชุมใหแกหนวยงาน        
ท่ีเก่ียวของไดรับทราบ 

- นําเขาคณะกรรมการปรับปรุงและยกราง
กฎหมาย คร้ังท่ี 5/2561 วันที่ 19 
พฤษภาคม 2561 

4.3 ขอความเห็นชอบการนําเสนอผลงานทาง
วิชาการของมหาวิทยาลัย 

เห็นชอบการนําเสนอผลงานทางวิชาการของ
มหาวิทยาลัย ระหวางวันที่ 15 – 17 สิงหาคม 
2561 และมีการประกาศใหเปนสวนหน่ึงของ
การเรียนการสอน 

- แจงมติการประชุมใหแกหนวยงาน        
ท่ีเก่ียวของไดรับทราบ 

- อยูระหวางดําเนินการ 

4.4 ขอความเห็นชอบประกาศการขึ้นทะเบียน
ในฐานขอมูลหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและ
มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQR : Thai  
Qualifications  Register) ประจําป
การศึกษา 2560 

เห็นชอบประกาศการข้ึนทะเบียนในฐานขอมูล
หลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
(TQR : Thai  Qualifications  Register) 
ประจําปการศึกษา 2560  และแกไขประกาศฯ  
นโยบาย ขอ 3 ขอความวา “จะเพิ่มคะแนนผล
การประเมินการปฏิบัติงานของอาจารยประจํา
หลักสูตร คนละ 0.1 คะแนน” แกไขเปน 
“มหาวิทยาลัยจะพิจารณาใหการสนับสนุนกับ
สาขาที่ผานการขึ้นทะเบียนเปนกรณีพิเศษ” 
และเม่ือปรับแกไขเรียบรอยแลวใหนําเสนอ
อธิการบดีลงนามตอไป 

- แจงมติการประชุมใหแกหนวยงาน        
ท่ีเก่ียวของไดรับทราบ 

- ดําเนินการปรับแกไขและเสนออธิการบดี
ลงนามแลว เมื่อวันท่ี 4 พฤษภาคม 2561 
 
 

4.5 ขอความเห็นชอบบันทึกความเขาใจ   
ความรวมมือเพ่ือการพัฒนาระบบ           
มาตรวิทยา ระหวาง สถาบันมาตรวิทยา
แหงชาติ กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

เห็นชอบบันทึกความเขาใจความรวมมือ    
เพื่อการพัฒนาระบบมาตรวิทยา ระหวาง 
สถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ กับ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

- แจงมติการประชุมใหแกหนวยงาน        
ท่ีเก่ียวของไดรับทราบ 

- จะดําเนินการลงนามบันทึกความรวมมือ
ในวันท่ี 10 พฤษภาคม 2561 
 

4.6 ขอความเห็นชอบแนวปฏิบัติใน          
การขออนุญาตไปตางประเทศ 

เห็นชอบแนวปฏิบัติในการขออนุญาตไป
ตางประเทศ  และมอบใหนิติกรปรับแก
เพ่ิมเติมตามขอเสนอแนะของคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) 
ดังตอไปน้ี 
1. กรณีไปนําเสนอผลงานวิจัยท่ีมีการกําหนด

ระยะเวลาแนนอน  หากอยูเกินจํานวน
วันที่นําเสนอผลงานวิจัยใหเปนลากิจหรือ
ลาพักผอน 

- แจงมติการประชุมใหแกหนวยงาน        
ท่ีเก่ียวของไดรับทราบ 

- ดําเนินการปรับแกไขและเสนออธิการบดี
ลงนามเรียบรอยแลว 
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ระเบียบ
วาระท่ี 

เรื่อง 
มติที่ประชุม/ขอเสนอแนะ 

และขอส่ังการ 
ผลการปฏิบัติตามมติ 

2. กรณีท่ีไมสามารถดําเนินการตามระยะเวลา
ที่กําหนดไว  ใหมีการเสนอเร่ืองพรอม
เหตุผลความจําเปนตออธิการบดีเพื่อ
พิจารณาตอไป  โดยทันทีท่ีสามารถ
ดําเนินการ 

 

   มติ/ความเห็นของท่ีประชุม 
   รับทราบ   

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องนําเสนอเพ่ือพจิารณา 
 

ระเบียบวาระท่ี 4.1  ขอความเห็นและขอเสนอแนะการพิจารณารับ ผศ.ดร.สิทธิชัย  สมานชาติ        
มาเปนอาจารยสาขาวิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 สาระสําคัญโดยยอ 
 ตามท่ีอธิการบดีไดรับการประสานงานจากประธานคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยฯ 

เรื่อง การเสนอ ผศ.ดร.สิทธิชัย  สมานชาติ มาเปนอาจารยสาขาวิชาศิลปกรรม  สังกัดคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร ตามหนังสือที่  ศธ 0550.1/451 ลงวันที่  9 เมษายน 2561 ซึ่งอธิการบดีไดขอความเห็น          
ในการพิจารณาบุคคลดังกลาว  โดยสาขาวิชาศิลปกรรมใหความเห็น ดังตอไปนี้ 

 1. คุณวุฒิ ดั งกลาวมีความสัมพันธ เก่ียวของกับหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิ ต            
ตามประกาศมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  สาขาวิชาศิลปะกรรมศาสตร  พ.ศ.2558 (มคอ.1 ศิลปกรรม
ศาสตร) อยางไรก็ตามหลักสูตรศิลปกรรมบัณฑิต พ.ศ. 2561 ซึ่งอยูระหวางการปรับปรุงหลักสูตรอยู น้ัน       
ไมมีรายวิชาที่ตรงกับความเชี่ยวชาญตามคุณวุฒิ (สาขาสิ่งทอ) ของ ผศ.ดร.สิทธิชัย  สมานชาต ิ

 2. จากรายงานการแสดงภาระงานสอนประกอบการขอตําแหนงเพ่ิมใหม  ประจําปงบประมาณ     
พ.ศ. 2561 – 2564 พบวาจํานวนอาจารยที่พึงมีของหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  ควรมีจํานวน 5 ทาน 
อยางไรก็ตามในปจจุบันคณาจารยประจําหลักสูตรมีจํานวน 6 ทาน  ซึ่งหากมีการพิจารณาบุคคลดังกลาวเขา
มาเปนอาจารยประจําหลักสูตรแลว  อาจสงผลใหจํานวนอาจารยประจําหลักสูตรเกินกวาจํานวนอาจารยที่
พึงมีได รวมท้ังสงผลกระทบตอภาระงานสอนของคณาจารยในสาขาศิลปกรรม 

 3. สาขาวิชาศิลปกรรมในรอบประเมินท่ี 1 (วันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 31 มีนาคม 2561) 
คณาจารยสาขาวิชามีภาระงานสอนเฉลี่ย 18.75 ภาระงาน/ทาน  ซึ่งเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ เร่ือง 
มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผูดํารงตําแหนงอาจารย  ผูชวยศาสตราจารย  รองศาสตราจารย  และ
ศาสตราจารย พ.ศ. 2559 อยางไรก็ตามถึงแมจะเปนไปตามมาตรฐานภาระงานสอน  แตภาระงานสอนของ
คณาจารยในสาขาวิชายังไมอยูในเกณฑขั้นต่ําและมีอาจารยบางทานมีภาระงานสอนไมเปนไปตามมาตรฐาน 

 ดังน้ัน  จึงขอนําเขาการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) เพื่อใหคณะกรรมการ
ไดใหความเห็นและขอเสนอแนะตอไป 
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มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
 ที่ประชุมมีความเห็นวายังไมมีความจําเปนที่จะรับ ผศ.ดร.สิทธิชัย  สมานชาติ เขามาเปน

อาจารยของสาขาศิลปกรรม  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  เนื่องจากไมมีภาระงานรองรับ และไมมี
กรอบอัตรากําลัง 

 

ระเบียบวาระท่ี 4.2  ขอความเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
เร่ือง  แนวปฏิบัติหนาท่ีราชการของบุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

 สาระสําคัญโดยยอ 
 ดวยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามีนโยบายในการกําหนดการปฏิบัติงานของ

บุคลากร  สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  เพ่ือใหการกํากับ  ติดตามและประเมินผล
การปฏิบัติงานในภาพรวมของมหาวิทยาลัยใหเกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพสูงสุด  เนื่องจาก
ระบบการบริหารจัดการและวัฒนธรรมภายในหนวยงานของมหาวิทยาลัยมีความแตกตางกัน  
ประกอบกับมหาวิทยาลัยมีบุคลากรหลายประเภท  ไดแก  ขาราชการ  พนักงานมหาวิทยาลัยสาย
วิชาการ  พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน  พนักงานราชการ  ลูกจางประจํา  เจาหนาที่ประจํา
ตามสัญญา เปนตน  โดยเฉพาะภาระงานหลักนั้นไมสามารถเกิดขึ้นไดดวยการใชอํานาจหรือคําสั่ง
เพียงอยางเดียว  แตจําเปนตองอาศัยการสรางการยอมรับ การทุมเทของบุคลากรอยางเต็มที่  เต็มใจ  
เต็มเวลา  และเต็มกําลังความสามารถของบุคลากรจริง ๆ ดังนั้นวัฒนธรรมการทํางาน  รวมทั้ง
ผลตอบแทนและสวัสดิการตาง ๆ ยอมแตกตางกัน  จึงทําใหเกิดความยุงยากกับการบริหารงานบุคคล  
โดยเฉพาะการลงเวลาปฏิบัติราชการของบุคลากรสายวิชาการ  จะมีความยืดหยุนมากกวาบุคลากร
สายสนับสนุน  จากความแตกตางกันของการลงเวลาปฏิบัติราชการ  จึงมีบุคลากรบางคนนําไปเปน
ขออางหรือเลียนแบบกัน  สงผลใหการกํากับ  ติดตาม  ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน   
ของบุคลากรไมเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด  กอใหเกิดขอเรียกรองใหมหาวิทยาลัยกําหนดแนว
ปฏิบัติเก่ียวกับการลงเวลาปฏิบัติราชการปกติ (08.30 – 16.30 น. ) ของบุคลากรทุกสายงาน         
ใหเหมือนกัน 

 ดังนั้นอธิการบดีจึงไดประสานกับงานนิติการในการจัดทํา (ราง) ประกาศฯ ดังกลาวขึ้น  
เพ่ือใหการกํากับ  ติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากร เปนไปดวยความเรียบรอยและถูกตอง        
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  วาดวย  การลาของขาราชการ  พ.ศ. 2555 มหาวิทยาลัยฯ จึงออก
ประกาศแนวปฏิบัติหนาที่ราชการของบุคลากร  สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  เพ่ือให
บุคลากรทุกคนไดยึดถือปฏิบัติตอไป 

 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) มีขอเสนอแนะ ดังตอไปนี้ 
 ประธาน  กลาววา  เน่ืองจากมีปญหาในการลงชื่อการปฏิบัติราชการ  และเกิด          

การฟองรอง  และถูกตําหนิวามหาวิทยาลัยละเลย  หรือมีการใหอภิสิทธ์ิกับบุคคลไมเหมือนกัน         
จึงมีขอเสนอแนะวาจะใหใชเคร่ืองสแกนลายนิ้วมือ  ซึ่งเห็นวาในระดับมหาวิทยาลัยควรจะมี        
การยืดหยุนในเร่ืองนี้และไดใหงานนิติการไดจัดทํา (ราง) ประกาศฉบับนี้ขึ้นมา   



 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  คร้ังที่  6/2561 

 

12 

 ผศ.วิมลพรรณ  รุงพรหม  กลาววา  ควรจะแกปญหาเฉพาะคณะท่ีเกิดปญหานี้ข้ึนมา  
การสแกนนิ้วในระดับมหาวิทยาลัยใหญ ๆ ก็ยังไมใช  และในสวนของคณะวิทยาศาสตรฯ จะขอลง
เวลาตามเดิม 

 อาจารยสุทัศน  อูทอง  กลาววา ประกาศฉบับนี้ไดลงนามไปแลว 2 ฉบับ ในสมัยของ 
อาจารยจิรศักดิ์  ชุมวรานนท และ รศ.ดร.นพวรรณ  ธีระพันธเจริญ  และเห็นวาถึงแมวาจะยืดหยุน   
ในการลงเวลาปฏิบัติงาน  แตสุดทายระเบียบของสํานักนายกรัฐมนตรีก็ตองเร่ิมทํางาน 08.30 น.       
และเลิกงานในเวลา 16.30 น. ซึ่งขณะนี้แตละหนวยงานมีความยืดหยุนไมเหมือนกัน  หากอธิการบดี
ลงนามในประกาศน้ีและไปถึงสภามหาวิทยาลัย  จะทําใหเห็นวาการบริหารจัดการในสวนของ
บุคลากรไมดีพอ  จึงไมตองการใหมีประกาศฉบับนี้  แตขอใหย้ําเตือนทั้ง 8 หนวยงานชวยยึดถือ
ปฏิบัติประกาศฉบับเดิม และหนวยงานใดที่มีปญหาก็ใหแกปญหากอน  หากแกปญหาไมไดก็ให
หนวยงานนั้นใชระบบสแกนลายนิ้วมือ หรือใชวิธีการลงชื่อตอกัน 

 ผศ.ดร.อัจฉรา  หลอตระกูล  กลาววา  ไดหารือกันตั้ งแต เริ่มแรกทั้ ง 4 คณะวา         
คณะวิทยาการจัดการจะเก็บแฟมสัปดาหละ 1 คร้ัง  แตก็ไดหารือกันใหมวาจะเก็บแฟมทุกวัน          
โดยขอใหอาจารยมาลงชื่อทุกวัน  แตก็ยืดหยุนใหวาจะสงในเวลา 10.00 น. ซึ่งก็เขาใจกันแลววาเปน
วัฒนธรรมองคกรจะลงเวลาทํางาน 08.30 น. แตก็มีบางทานซึ่งซื่อสัตยลงเวลาจริง  ซึ่งเกินกวาเวลา 
08.30 น. ซึ่งไดคุยในเบื้องตนแลว  แตทานก็แจงวาลงเวลาจริง  และไดนําเรียนอธิการบดีในเร่ืองนี้  
และพยายามหาวิธีวาจะทําอยางไร  ซึ่งไมคิดวาจะกระทบกับหนวยงานอื่น  และในวันนี้หากมีมติ
ออกมาเชนใดก็ขอยอมรับในมตินั้น 

  อาจารยจิรศักดิ์  ชุมวรานนท  กลาววา บุคลากรมีภาระงานไมเหมือนกันเริ่มตั้งแต      
การมอบงานแลว  แตสายวิชาการมีการมอบหมายงานท่ีแตกตางกัน  เชน  มีงานสอน  งานวิจัย     
งานบริการวิชาการ  คณะอาจมีชองทางท่ีจะทําใหการควบคุมตางกันได  เชน  สายวิชาการอาจจะ
มอบหมายรองคณบดีควบคุมสายวิชาการ  สายสนับสนุนอาจจะมอบใหหัวหนาสํานักงานควบคุม  
ดังนั้นการควบคุมยอมแตกตางกัน  สวนกลางตองการเพียงหลักฐาน  ซึ่งใหจัดสงทุกวันที่ 15 ในแตละ
เดือน  สวนรายละเอียดนั้นใหแตละหนวยงานมีอิสระในการควบคุมอยูแลว   

 อาจารยสุทัศน  อูทอง  กลาววา  จากขอมูลทราบมาวาอาจารยทานท่ีมีปญหา ไดลงเวลา
ปฏิบัติราชการแลวไดมีการถายภาพไว  ซึ่งทานลงเวลาไว 10.00 น. และถายภาพไว  และเห็นวามี
ทานใดที่ยังไมไดลงชื่อ  ซึ่งทําใหมผีลกระทบตามมาวาคณบดีรายงานผลเปนเท็จ   

   

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
 มอบงานนิติการจัดทําบันทึกขอความเพ่ือซักซอมความเขาใจใหแตละหนวยงานกํากับเร่ือง     
การลงเวลาปฏิบัติราชการ 
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ระเบียบวาระท่ี 4.3  ขอความเห็นชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา        
วาดวย  การเปล่ียนตําแหนง  การเปล่ียนระดับตําแหนง  และการตัดโอน
ตําแหนง  ของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ... 

 

 สาระสําคัญโดยยอ 
 ดวยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ยังไมมีการออกระเบียบ  ขอบังคับ  เกี่ยวกับ      

การโยกยาย  การเปลี่ยนตําแหนง  การเปลี่ยนระดับตําแหนง  และการตัดโอนตําแหนงของพนักงาน
มหาวิทยาลัย  เพ่ือใชประกอบการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยาตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  วาดวย  การบริหารงานบุคคล
สาํหรบัพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 

 งานบริหารงานบุคคบ  กองกลาง  สํานักงานอธิการบดี  จึงไดดําเนินการจัดทํา (ราง) ขอบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  วาดวย  การเปลี่ยนตําแหนง  การเปลี่ยนระดับตําแหนง  และ      
การตัดโอนตําแหนงของพนักงานมหาวิทยาลัย  โดยใชแนวทางตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการเปลี่ยน
ตําแหนง  การเปลี่ยนระดับตําแหนง  และการตัดโอนตําแหนงของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2553 เสนอตอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ใหพิจารณา      
กอนนําเสนอตอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) และสภามหาวิทยาลัยใหความ
เห็นชอบตอไป โดยมีสาระสําคญัใน (ราง) ขอบังคับฯ ฉบับนี้ 

1)  การเปลี่ยนประเภทตําแหนง  การเปลี่ยนชื่อตําแหนง  การเปลี่ยนระดับตําแหนงพนักงาน
มหาวิทยาลัย  ใหทําไดกรณีเปนตําแหนงที่มีคนกรอง  และตําแหนงวางมีเงิน 

2) การตัดโอนตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัยระหวางหนวยงาน  ทั้งตําแหนงที่มีคนครองและ
ตําแหนงวางมีเงนิทุกกรณี  ใหมหาวิทยาลัยดําเนินการโดยความเห็นชอบของ ก.บ.ม. 

3) ใหอํานาจ ก.บ.ม. ออกประกาศหลักเกณฑ และวิธีการตามที่ ก.พ.อ. กําหนด 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) มีขอเสนอแนะ ดังตอไปนี้ 

 อาจารยสุทัศน อูทอง  กลาววา  ระเบียบฉบับน้ีเคยนําเขาการประชุมคณะกรรมการปรับปรุง
และยกรางกฎหมายแลว  และหลังจากน้ันก็หายไป  และ (ราง) ฉบับนี้ไมครอบคลุม  จะบอกวาเฉพาะกรณี
ตําแหนงท่ีมีคนครอง  แตปจจุบันมีตัดโอนยายตําแหนงระหวางคณะในตําแหนงที่ไมมีคนครองดวย  และ
เนื้อหาอางอิงระเบียบของขาราชการจนเกินไป  การยายขาราชการกับพนักงานมหาวิทยาลัยจะแตกตางกัน  
บางหนวยงานมีการโอนอัตรากําลังใหกัน  และยังไมมีคํานิยามคําวา การตัดตําแหนง  การเปลี่ยนระดับ
ตําแหนง   

 นางศิขรินทร สุวรรณทัศน  กลาววา  เพ่ิงทราบวางานบริหารงานบุคคลไดรางขอบังคับน้ีขึ้น  
ซึ่งการตัดโอนยายไดกําหนดเขาไปในขอบังคับของพนักงานมหาวิทยาลัย  และเสนอสภามหาวิทยาลัยและ   
รอการลงนามแลว  และในขอบังคับพนักงานมหาวิทยาลัยไดกําหนดการตัดโอนยายตําแหนงไวเปนขอความ
กวาง ๆ หากจะใหกําหนดในรายละเอียดเพ่ิมขึ้นจะตองรางเปนระเบียบเพ่ือใหชัดเจนย่ิงขึ้น 

 ผศ.ธาตรี  มหันตรัตน กลาววา  ขอบังคับฯ พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2561 ที่ไดผานสภา
มหาวิทยาลัยไปแลวนั้น  แตความจริงแลวควรจะเสนอพิจารณาเปนระเบียบโดยอาศัยขอบังคับดังกลาว    
โดยนําขอมูลท่ีเสนอจัดทําเปนระเบียบได 
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มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
  เห็นชอบในหลักการ (ราง) โดย 

1. ใหปรับจากขอบังคับ เปน ระเบียบ 

2. เพ่ิมรายละเอียด  เชน  คํานิยามและอ่ืน ๆ  ใหครอบคลุม 

3. เม่ือแกไขเรียบรอยแลวใหนําเขาคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย 
(ก.บ.ม) ตอไป 

 

ระเบียบวาระที่ 4.4  ขอความเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เร่ือง 
หลักเกณฑและวิธีการปรับคาจางตามคุณวุฒิของพนักงานมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. ... 

 

 สาระสําคญัโดยยอ 
 โดย ท่ีเปนการสมควรกําหนดใหมีหลักเกณฑและวิธีการปรับคาจางตามคุณวุฒิ           

ของพนักงานมหาวิทยาลัยในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  เพ่ือใชในการบริหารงาน
บุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  จึงอาศัยอํานาจตามขอบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  วาดวย  การบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. 2551 ขอ 9  ท่ี กําหนดวา “การปรับวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัย  ให เปนไปตามประกาศ            
ท่ีอธิการบดีกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ (ก.บ.ม.) ทั้งนี้โดยคํานึงถึงลักษณะหนาที่  
ความรับผิดชอบ  ปริมาณและคุณภาพของงาน” 

 ในการน้ี  งานบริหารงานบุคคล  กองกลาง  จึงไดเสนอ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัย    
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  เรื่อง  หลักเกณฑและวิธีการปรับคาจางตามคุณวุฒิของพนักงาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ...  โดยมีรายละเอียดใน (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัย ดังน้ี 

1. หลักเกณฑและวิธีในการปรับคาจางตามคุณวุฒิของพนักงานมหาวิทยาลัย  ประเภท       
สายวิชาการ 

2. วิธีการเสนอขอปรับคาจางตามคุณวุฒิของพนักงานมหาวิทยาลัย 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) มีขอเสนอแนะ ดังตอไปนี้ 

 ผศ.ดร.วิมลพรรณ  รุงพรหม  กลาววา  ขณะนี้เร่ิมมีปริญญาเอกที่กลับมาจะมีการปรับ
วุฒิและปรับเงินเดือน  ขอฝากวามหาวิทยาลัยไมไดมีงบประมาณขนาดน้ัน  และมหาวิทยาลัยมี
นโยบายหรือไมวาหากใครจบกอนไดรับเงินกอน จะเปนไปไดหรือไมที่จะโอนตําแหนงที่วุฒิปริญญา
เอก  ซึ่งเปนเร่ืองของมหาวิทยาลัยวาจะดําเนินการอยางไร  ซึ่งมหาวิทยาลัยมีนโยบายวาจะใหสําหรับ
วุฒิปริญญาเอก  เพ่ือใหสอดคลองกับระเบียบท่ีเก่ียวของตอไป 

 อาจารยสุทัศน   อู ทอง  กลาววา  ปจจุบันมีผู ลาศึกษา  เหตุใดถึงไมขอมติจาก
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม)ในการสลับเลขตําแหนง จะทําใหทราบ
ถึงอัตราถือครองวาเหลือเอกอยูเทาไหร  

   ประธาน  กลาววา  หลักการคือตองไมกระทบกับผูท่ีไดอยู  แตเม่ือถึงเวลาท่ีจะบริหาร
ภายในได  เปนเรื่องของหนวยงานที่จะตองพิจารณา  ใหมีวรรคทายไววา กรณีที่ไมมีอัตราก็ใหนําเขา
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คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม) ใหเปนเรื่องของมหาวิทยาลัยท่ีจะ
บริหารจัดการ 

 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
 เห็นชอบในหลักการ และมีขอเสนอวาการปรับวุฒิเงินเดือนแหลงเงินจะตองเปนงบแผนดิน  
การปรับอาจจะเกิดความลักลั่นกันอยู  แตอยางไรก็จะตองไมกระทบกับคนเกา  และใหนําขอสังเกต       
ของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.)  ไปปรับแกไข  และใหนําเขาการประชุมคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ตอไป 

 

ระเบียบวาระที่ 4.5  ขอความเห็นและขอเสนอแนะ เร่ือง การเพิ่มอัตราคาสอน  และคาดําเนินการ
ของเจาหนาที่ ในการจัดการเรียนการสอนสําหรับนักศึกษาภาคพิ เศษ       
(เสาร – อาทิตย) 

 

 สาระสําคัญโดยยอ 
 เนื่องจากประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  เร่ือง  วันดําเนินการและ

คาตอบแทนการดําเนินการโครงการจัดการเรียนการสอน กศ.บป. (ฉบับที่ 4) ไดใชปฏิบัติมาตั้งแต
วันที่  1 ธันวาคม 2547 ซึ่งขณะนี้คาตอบแทนการดําเนินการไมเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ           
ในปจจุบัน 

 ดังนั้น จึงขอนําเร่ืองนี้มาเพ่ือใหคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ไดใหความเห็น
และขอเสนอแนะตอไป 

 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
  เห็นชอบในหลักการ  และขอใหไปจัดทํารายละเอียดขอมูลนักศึกษา  คาตอบแทน และอ่ืน ๆ 
และตองครอบคลุมทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ  และใหหารือกับผูเกี่ยวของโดยมีรองอธิการบดีฝายวิชาการ
เปนประธาน 

 

ระเบียบวาระท่ี 4.6  ขอความเห็นชอบการปรับเปลี่ยนอัตลักษณนักศึกษาของมหาวิทยาลัย      
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

 สาระสําคัญโดยยอ 
 ดวยอธิการบดีไดมีหารือกับรองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษาและวิจัยและพัฒนา            

ในการปรับเปลี่ยนอัตลักษณนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาจาก ใฝรู  อุตสาหะ  
สํานึกดี  มีจิตอาสา  เปลี่ยนเปน  มีวินัย  ใฝรู  อุตสาหะ  สํานึกดี  มีจิตอาสา  เพื่อใหคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ไดพิจารณาตอไป   

 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
เห็นชอบการปรับเปลี่ยนอัตลักษณนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ใหมเปน  “มีวินัย  ใฝรู  อุตสาหะ  สํานึกดี  มีจิตอาสา” และมอบหนวยงานท่ีเก่ียวของนําไปเพ่ิมเติม
และประยุกตในสิ่งที่มีอยูแลวใหชัดเจนมากยิ่งขึ้น และนําแจงสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบตอไป 
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ระเบียบวาระท่ี 4.7  ขอความเห็นชอบการขอใชอาคารเรียนมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
(ศูนยอางทอง)  เปนสํานักงานปฏิบั ติงานของสถานศึกษาชั่วคราวของ     
ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองอางทอง 
(กศน.) 

 

 สาระสําคัญโดยยอ 
 ตามหนังสือที่ ศธ0210.8601/914  เร่ือง  ขอความอนุเคราะหใชอาคารของมหาวิทยาลัย

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ศูนยอางทอง) เปนสํานักงานปฏิบัติงาน ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 
ตามที่ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองอางทอง  ไดทําสัญญาเชา
อาคารกับเทศบาลเมืองอางทองตกลงเชาอาคารสํานักงานศูนยรวบรวมจําหนายสาธิตผลิตภัณฑของดี
เมืองอางทองเปนสํานักงานปฏิบัติงานของสถานศึกษา  ระยะเวลาเชาตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2560 
จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 โดยทําสัญญาการเชาทุกปนั้น  ซึ่งขณะนี้เทศบาลเมืองอางทองมีความ
จําเปนจะตองใชพื้นที่อาคารสํานักงานศูนยรวบรวมจําหนายสาธิตผลิตภัณฑของดีเมืองอางทอง  และ
เมื่อครบกําหนดจะตองใชพ้ืนที่อาคารสํานักงานศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อําเภอเมืองอางทองใชพ้ืนที่ดังกลาวไดอีกตอไป  และเม่ือเดือนพฤษภาคม 2561 เทศบาลเมือง
อางทองจะดําเนินการปรับปรุงซอมแซมอาคารดังกลาว  เพื่อเตรียมสถานที่ในการใชประโยชน      
ของทางเทศบาลเมืองอางทอง  ในการนี้ จึงมีความประสงคจะขอความอนุเคราะหใชอาคาร          
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ศูนยอางทอง) เปนสํานักงานปฏิบัติงานของสถานศึกษา
ชั่วคราวไปกอน ตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2561 จนกวาจะขึ้นปงบประมาณใหม  โดยศูนยการศึกษา
น อกระบ บ แล ะการศึ ก ษ าตาม อั ธย าศั ย อํ า เภอ เมื อ งอ า งท อ งจะรั บ ผิ ด ช อบ ค า ใช จ า ย                      
คาสาธารณูปโภคและหากไดรับการจัดสรรงบประมาณคาเชาทรัพยสินจะรีบดําเนินการโดยทันที  

 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
 เห็นชอบการขอใชอาคารเรียนมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ศูนยอางทอง)  
เปนสํานักงานปฏิบัติงานของสถานศึกษาชั่วคราวของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษา        
ตามอัธยาศัยอําเภอเมืองอางทอง (กศน.) โดยในระหวางวันที่ 1 มิถุนายน 2561 – วันที่ 30 กันยายน 
2561 ตองรับผิดชอบคาใชจาย  คาสาธารณูปโภคเอง 

 

ระเบียบวาระท่ี 4.8  ขอความเห็นชอบ (ราง) นโยบายการจัดสรรและการบริหารงบประมาณ  
ประจํ าป งบประมาณ  พ .ศ. 2562 ของมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา 

 

 สาระสําคัญโดยยอ 
ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาไดมีการจัดสรรและการบริหารงบประมาณ

ประจําปทุกป  เพ่ือใหการจัดสรรและการบริหารงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

สอดคลองกับนโยบายรัฐบาล  นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัย  พันธกิจ  และบริบทอ่ืน ๆ             

ท่ีเก่ียวของ  รวมทั้งเพ่ือใหหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยใชเปนแนวทางในการจัดสรรและการบริหาร
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งบประมาณของหนวยงานใหเกิดประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  ตามพันธกิจท่ีหนวยงานรับผิดชอบ   

ตอไปนัน้ 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
  เห็นชอบ (ราง) นโยบายการจัดสรรและการบริหารงบประมาณ  ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัย (ก.บ.)             
มีขอเสนอแนะ ดังตอไปน้ี 

1. ใหเพ่ิมคาํวา “ให” หนานโยบายขอ 1 - 8 
2. ขอ 3  โครงการใดที่ผลออกมาวาพอใช หรือตองปรับปรุงก็ไมควรเสนอโครงการนั้นเขามาอีก   
3. ขอ 7 เพิ่มคําวา “ใหเพ่ิม” ประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณ  หนวยงานที่ไม

สามารถเบิกจายไดตามเกณฑ  จะนํามาพิจารณาในการจัดสรรงบประมาณ 
4. เพ่ิมขอ 9 ใหจัดสรรงบประมาณเพ่ิมในสวนของงานวิจัยและการพัฒนาบุคลากร                 

ตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  
5. รายละเอียดของนโยบายแตละขอควรจัดทําเปนแนวปฏิบัติไดหรือไม 

 

ระเบียบวาระท่ี 4.9  ขอความเห็นชอบ (ราง) กรอบวงเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

 สาระสําคัญโดยยอ 
ตามที่กองนโยบายและแผน  งานแผนงานและงบประมาณมีหนาที่ในการจัดทําประมาณการ     

รายรับ – รายจายของมหาวิทยาลัย  ไดดําเนินการรวบรวมขอมูล  วิเคราะห  ประมวลผล  และดําเนินการ
จัดทํา (ราง) กรอบวงเงินงบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  เพ่ือจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําป ตามวิธีการจัดทํางบประมาณใหเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลตามยุทธศาสตร  นโยบาย
การพัฒนา  และพันธกิจของมหาวิทยาลัยตอไปนั้น 
 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
เห็นชอบ (ราง) กรอบวงเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  (ก .บ .)                 
มีขอเสนอแนะ ดังตอไปนี้ 

1. พิจารณาคําวา  กรอบวงเงินงบประมาณรายจาย กับ กรอบวงเงินงบประมาณ  
2. ทบทวนตัวเลขใหใกลเคยีงกับงบประมาณรายจายจริงของปที่ผานมา   
3. ยอดประมาณการขอใหเพ่ิม – ลด ตามความเปนจริง   
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ระเบียบวาระท่ี 4.10  ขอความเห็นชอบ (ราง) บันทึกความเขาใจระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยากับมหาวิทยาลัย Nanchang  University  สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 

 

 สาระสําคัญโดยยอ 
  ดวย Nanchang  University สาธารณรัฐประชาชนจีนมีความประสงคที่จะทําความรวมมือ
ทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  โดยมีกิจกรรมความรวมมือดานการดําเนินการ
เพื่อจัดสงนักศึกษาเขาศึกษาตอในระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท  การแลกเปลี่ยนอาจารย  นักศึกษา  
และความรวมมือ   อ่ืน ๆ ที่สนใจรวมกัน น้ัน 

 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
 เห็นชอบ (ราง) บันทึกความเขาใจระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากับ
มหาวิทยาลัย Nanchang University สาธารณรัฐประชาชนจีน และนําเขาการประชุมสภาวิชาการและ          
สภามหาวิทยาลัยตอไป 

 

ระเบี ยบวาระที่  4.11  ขอความเห็นชอบการพัฒนาศูนย ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

 

 สาระสําคัญโดยยอ 
 ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการวิเทศสัมพันธ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ครั้งที่ 

4/2561 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2561 มีมติเห็นชอบแผนการดําเนินงานศูนยภาษาและการจัดการเรียนรู
ดวยตนเอง  โดยใหปรับบทบาทศูนยภาษาและการจัดการเรียนรูดวยตนเองเปนศูนยการศึกษานานาชาติ
ตามโครงสรางการแบงสวนราชการและบริหารสวนงานภายในของมหาวิทยาลัยที่จะกําหนดข้ึนใหม  โดยมี
หนาที่ ดังนี้ 

1. บริหารการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยเฉพาะรายวิชาศึกษาทั่วไป 
2. พัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษใหกับนักศึกษา  คณาจารยและบุคลากรภายใน

มหาวิทยาลัย 
3. บริการจัดฝกอบรมภาษาอังกฤษใหกับบุคคลภายนอกและหารายไดใหกับมหาวิทยาลัย 
4. เปนศูนยประสานการทดสอบวัดระดับภาษาตางประเทศใหกับนักศึกษา  คณาจารย และ

บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยและบุคคลภายนอก 
โดยระยะเวลาเริ่มแรกใหดําเนินงานในลักษณะโครงการจัดตั้งหนวยงานใหม  ดําเนินการใน

รูปแบบคณะกรรมการ  และมีขอสั่งการ ดังนี ้
1. มอบหมายใหงานวิเทศสัมพันธ  จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการโครงการจัดตั้งศูนย

การศึกษานานาชาติ  โดยคณะกรรมการประกอบดวยคณาจารยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรที่ไมได
เปนอาจารยประจําหลักสูตรภาษาอังกฤษ  อาจารยชาวตางประเทศ  สังกัดคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร  เจาหนาที่ศูนยภาษาและการจัดการเรียนรูดวยตนเอง 
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2. มอบหมายใหงานวิเทศสัมพันธ  จัดทําหนังสือสอบถามความสมัครใจคณาจารยที่สนใจ 
(เพ่ิมเติม) เขารวมเปนคณะกรรมการฯ ที่จะแตงตั้ งตามขอ 1 โดยสอบถามไปยังคณะครุศาสตร           
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  และคณะวิทยาการจัดการ 

3. มอบหมายใหรองอธิการบดีฝายบริหารประสานการจัดเตรียมสถานที่ดําเนินงานใหกับ
คณะกรรมการฯ ที่จะแตงตั้งตามขอ 1  และสถานที่สําหรับการดําเนินงานของศูนยการศึกษานานาชาติ
ตามความเหมาะสมใหแลวเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2561 

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) มีขอเสนอแนะ ดังตอไปนี้ 
1. ผศ.ดร.วิมลพรรณ  รุงพรหม  กลาววา  เห็นควรใหมีศูนยภาษา  และชื่อโครงการควรจะ

เปนโครงการจัดตั้งศูนยภาษา  โดยอาจจะมีนโยบายความเปนสากล  และขอฝากในเรื่องวิชาศึกษาทั่วไป  
และควรจัดทําสื่อการสอนใหสัมพันธกับสื่ออื่น ๆ เชน  SPEEXX  ตองมีการรายงานผลการดําเนินการ     
ตามพันธกิจ  มีเปาหมายที่แนนอน  ซึ่งจะชวยในการพัฒนานักศึกษามากย่ิงข้ึน 

2. ขอ 3.5.1 ใหแกไขระดับผลการสอบของนักศึกษาจาก B1 เปน B2 และในสวน      
ของอาจารยใหตรวจและแกไขใหถูกตอง 

3. โครงการจัดตั้งศูนยหรือชื่ออื่นก็ตาม  เปาหมายคือใหนักศึกษาสามารถใชภาษาและ
สื่อสารไดในชีวิตประจําวัน  และไมเนนการเขียน  สวนอาจารยชาวตางชาติควรมอบหมายงานใหทํา
ประโยชนมากยิ่งข้ึน 

4. อนาคตอาจปรับใหเปนหนวยงานที่ข้ึนตรงกับอธิการบดี 
5. กรณีอาจารยอาสาสมัครใหระมัดระวังเร่ืองภาระงานใหเปนไปตาม KPI และในสวนที่

ไมไดเปนอาจารยประจําหลักสูตรใหมีคําสั่งและกําหนด KPI ใหชัดเจนครอบคลุม 
 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
 เห็นชอบในหลักการการพัฒนาศูนยภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และ
นําเขาการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม) ตอไป 
 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) มีขอเสนอแนะ ดังตอไปนี้ 

1. ขอ 3.5.1 ใหแกไขระดับผลการสอบของนักศึกษาจาก B1 เปน B2 และในสวน       
ของอาจารยใหตรวจและแกไขใหถูกตอง 

2. โครงการจัดตั้งศูนยหรือชื่ออ่ืนก็ตาม  เปาหมายคือใหนักศึกษาสามารถใชภาษาและ
สื่อสารไดในชีวิตประจําวัน  และไมเนนการเขียน  สวนอาจารยชาวตางชาติควรมอบหมายงานใหทํา
ประโยชนมากยิ่งข้ึน 

3. อนาคตอาจปรับใหเปนหนวยงานท่ีขึ้นตรงกับอธิการบดี 
4. กรณีอาจารยอาสาสมัครใหระมัดระวังเร่ืองภาระงานใหเปนไปตาม KPI และในสวนที่

ไมไดเปนอาจารยประจําหลักสูตรใหมีคําสั่งและกําหนด KPI ใหชัดเจนครอบคลุม 
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ระเบียบวาระที่ 4.12  ขอความเห็นชอบ (ราง) ขอตกลงทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยากับสถาบันการศึกษานานาชาติ (ไอไออี) 

 

 สาระสําคัญโดยยอ 
 ดวยสถาบันการศึกษานานาชาติ (ไอไออี) สนใจทําขอตกลงทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยมีความประสงคที่ จะเปนศูนยทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ             
ซึ่งสถาบันการศึกษานานาชาติ (ไอไออี) เปนตัวแทนของ TOEFL  ITP ในประเทศไทย นั้น 

 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
 เห็นชอบ (ราง) ขอตกลงทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากับ
สถาบันการศึกษานานาชาติ (ไอไออี) 
 

ระเบียบวาระที่ 5 แจงผลและนําเสนอแผนงานที่จะดําเนินการของหนวยงานตาง ๆ  
ระเบียบวาระท่ี 5.1 คณบดีคณะครุศาสตร 
 

 สาระสําคัญโดยยอ 
  ผลการดําเนนิงาน  เดือนเมษายน 2561 

1. วันที่  25 เมษายน 2561 อบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนตําราและหนังสือ” ครั้งท่ี 3        
(มีผลงาน 60 - 80% หรือ ไมนอยกวา 6 บท) เพ่ือสงเสริมการทําตําราเรียนและหนังสือใหกับคณาจารย       
คณะครุศาสตรสํ าหรับเตรียมความพรอมเขาสูตําแหนงทางวิชาการที่สูงข้ึน เวลา 09.00-17.00 น.               
ณ หองประชุม 204 อาคารศูนยการศึกษาพิเศษ 

2. วันที่ 25 เมษายน 2561 ประชุมคณะกรรมการประจําคณะครุศาสตร คร้ังท่ี 3/2561   
เวลา 13.00-16.30 น. ณ หองประชุม 223 อาคารศูนยการศกึษาพิเศษ 

3. วันที่  25 เมษายน  2561 คณ าจารยและ นักศึกษาสาขาวิช าคณิ ตศาสตร            
จากคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี เขาศึกษาดูงานคณะครุศาสตร
ในดานหลักสูตร กิจกรรมนักศึกษา และแนวทางการปฏิบัติตนในการเตรียมความพรอมกอนออกฝก
ประสบการณวิชาชีพครู เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ หองประชุม 204 คณะครุศาสตร 
 

   แผนการดําเนินงาน ประจําเดือนพฤษภาคม 2561 
1. วันที่ 1-2 พฤษภาคม 2561 อบรมเชิงปฏิบัติการ“เพ่ิมพูนความรู และทักษะครู

โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนประจําปการศึกษา 2561” โดยมีวัตถุประสงค เพ่ือใหครูโรงเรียน
ตํารวจตระเวนชายแดนมีความรู มีทักษะในการจัดการจัดการเรียนการสอน และเรียนรูเทคนิค       
การสรางสื่อการเรียนการสอนในรายวิชาคณิตศาสตร  เวลา 08.00-16.30 น. ณ มหาวิทยาลัย       
ราชภัฏวไลยอลงกรณในพระบรมราชูปถัมภ (ศนูยสระแกว) จังหวัดสระแกว 

2. วันท่ี 1-2 พฤษภาคม 2561 อบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร CLT” ใหกับครูในกลุมสาระการสอนภาษาอังกฤษ ที่อยูในโครงการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาและ การพัฒนาทองถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเปนพ่ีเลี้ยงกับโรงเรียน     
ขนาดเล็ก/ขยายโอกาส เขตพื้ นที่ภาคกลางตอนบน เวลา 08.00 - 16.30 น . ณ  หอง 105            
อาคารปฏิบัติการคณะครุศาสตร 
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3. วันที่ 1 - 2 พฤษภาคม 2561 อบรมเชิงปฏิบัติการ“เพิ่มพูนความรู และทักษะครูโรงเรียน
ตํารวจตระเวนชายแดนประจําปการศึกษา 2561” โดยมีวัตถุประสงค เพ่ือใหครูโรงเรียนตํารวจตระเวน
ชายแดน  มีความรู มีทักษะในการจัดการจัดการเรียนการสอน และเรียนรูเทคนิคการสรางสื่อการเรียน        
การสอนในรายวิชาคณิ ตศาสตร   เวลา 08.00 - 16.30 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ                 
ในพระบรมราชูปถัมภ (ศูนยสระแกว) จังหวัดสระแกว 

4. วันที่  1 - 2 พฤษภาคม 2561 อบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร CLT” ใหกับครูในกลุมสาระการสอนภาษาอังกฤษ ที่อยูในโครงการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและ การพัฒนาทองถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเปนพ่ีเลี้ยงกับโรงเรียนขนาดเล็ก/ขยาย
โอกาส เขตพื้นที่ภาคกลางตอนบน  เวลา 08.00-16.30 น. ณ หอง 105  อาคารปฏิบัติการคณะครุศาสตร 

5. วันที่  5 พฤษภาคม 2561 อบรมเชิ งปฏิบัติการ “พัฒนาเทคนิคการจัดการเรียนรู
ประวัติศาสตร” ใหกับครูในกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ที่อยูในโครงการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและ การพัฒนาทองถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเปนพ่ีเลี้ยงกับโรงเรียนขนาดเล็ก/ขยาย
โอกาส เขตพื้นที่ภาคกลางตอนบน  เวลา 08.00 - 16.30 น. ณ หองประชุม 204 อาคารศูนยการศึกษาพิเศษ  

6. วันท่ี 5 - 6 พฤษภาคม 2561 อบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการจัดการเรียนรูตามแนว 
Active Learning” ใหกับครูในกลุมสาระวิทยาศาสตร ที่อยู ในโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและ         
การพัฒนาทองถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเปนพี่เลี้ยงกับโรงเรียนขนาดเล็ก/ขยายโอกาส เขตพ้ืนที่ภาคกลาง
ตอนบน  เวลา 08.00 - 16.30 น. ณ หองประชุม 204 อาคารปฏิบัติการคณะครุศาสตร 

7. วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 เตรียมความพรอมนักศึกษาชั้นปที่  5  กอนออกฝกปฏิบัติ       
การสอนในสถานศึกษา 1 ภาคเรียนที่ 1/2561 และมอบปายนามสิทธิ เวลา 08.30-16.30 น. ณ หองประชุม
อาคาร  100 ป 

8. วันท่ี 9 พฤษภาคม 2561 ประชุมการกํากับติดตามงานประกันคุณภาพระดับหลักสูตร  
เวลา 11.30 น. ณ หองประกันคุณภาพ 210 

9. วันที่  12 - 13 พฤษภาคม 2561 อบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพรอมสู ตําแหนง
ขาราชการครู ของนักศึกษาชั้นปที่  5 โดยวิทยากร อาจารย ดร.วรวัติ  กิติวงค เวลา 08.30-16.30 น.              
ณ  หองประชุมอาคาร 100 ป 

10. วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ประชุมคณะกรรมการประจํา  คณะครุศาสตรครั้งที่ 4/2561  
เวลา 13.00-16.30 น. ณ หองประชุม 223  อาคารศูนยการศกึษาพิเศษ 

11. วันที่  23 พฤษภาคม 2561 ประชุมผู อํานวยการ - ครูพี่ เลี้ยงโรงเรียนเครือขายฝก
ประสบการณวิชาชีพคร ู เวลา 08.30-12.30 น.  ณ หองประกันคุณภาพ 210   

12. วันท่ี 30 พฤษภาคม 2561 อบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนตําราและหนังสือ” คร้ังท่ี 4      
(มีผลงาน 80% ข้ึนไปและกลาวสรุปผลการดําเนินโครงการท่ีผานมา) เพ่ือสงเสริมการทําตําราเรียนและ
หนังสือให กับคณาจารยคณะครุศาสตรสําหรับเตรียมความพรอมเขาสูตําแหนงทางวิชาการที่สูงขึ้น          
เวลา 09.00 - 17.00 น. ณ หองประชุม 204อาคารศูนยการศึกษาพิเศษ 

13. วันที่ 30 - 31 พฤษภาคม 2561 เตรียมความพรอมและปฐมนิเทศกอนออกปฏิบัติวิชาชีพ
ระหวางเรียน 1 ภาคเรียนที่ 1/2561 นักศกึษาชั้นปที่ 4  เวลา 08.30–16.30 น. ณ  หองประชุมอาคาร       
100 ป 
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 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ    

 

ระเบียบวาระที่ 5.2  คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 

 สาระสําคัญโดยยอ 
  ผลการดําเนนิงานในเดือนเมษายน 2561 

1. วันที่  2 เมษายน 2561 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  โดยผู ช วยศาสตราจารย                 
ดร.จริยาภรณ  รุจิโมระ รองคณบดีฝายบริหารและแผนงาน พรอมเจาหนาที่ เปนตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา รวมพิธีทําบุญตักบาตร เนื่องในวันขาราชการพลเรือน ประจําป พ.ศ.2561 ซึ่งทางจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

2. วันที่ 5 เมษายน 2561  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จัดกิจกรรม “สืบสานวิถี ประเพณี
สงกรานต” ประจําป 2561 จัดพิธีทําบุญถวายภัตตาหารเพลพระสงฆและประเพณีรดนํ้าขอพรผูบริหารมหาวิทยาลัย
และอาจารยอาวุโส  ณ บริเวณลานไทร วัดบรมพุทธาราม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

3. วันท่ี 5 เมษายน 2561  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จัดกิจกรรมสงเสริมคุณธรรม
จริยธรรมและสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยใหแกนักศึกษา เนื่องในวันสงกรานต พ.ศ.2561 โดยนักศึกษารวมพิธีรดน้ํา
ขอพรอาจารย เนื่องในโอกาสวันขึ้นปใหมของไทย  ณ บริเวณลานไทร  วัดบรมพุทธาราม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

4. วันที่ 5 เมษายน 2561 สาขาวิชาดนตรีสากล รวมกับโรงเรียนวัดสระแกว (รุงโรจนธนกุลอุปถัมภ) 
และโรงเรียนอางทองปทมโรจนวิทยาคม   จัดโครงการบริการวิชาการ “อบรมเชิงปฏิบัติการดนตรีสากลทักษะ       
การบรรเลงรวมวงดนตรี” การแสดงดนตรี เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี       
เนื่องในโอกาสวันคลายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2561 “ฟงดนตรีเถิดชื่นใจ” คร้ังที่ 1 Wind Symphonic Band            
ณ หองประชุม  อาคาร 100 ป มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

5. วันที่ 11 เมษายน 2561 ผูบริหาร คณาจารย บุคลากร และนักศึกษา คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร รวมงาน “รวมบุญสงกรานต สืบสานวัฒนธรรมไทย” ประจําป 2561 ซึ่งทางสถาบันอยุธยาศึกษาจัดขึ้น 
โดยผูบริหาร คณาจารยและนักศึกษา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรรวมพิธีรดน้ําขอพรอาจารยอาวุโสและ
อธิการบดี เนื่ องในโอกาสวันข้ึนป ใหมของไทย  ณ เรือนไทย  สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

6. วันที่ 18 เมษายน 2561 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จัดกิจกรรมเลือกตั้งนายกสโมสร
นักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ภาคปกติ ประจําปการศึกษา 2561 และเลือกตั้งตัวแทนสภานักศึกษา
ประจําคณะ ภาคปกติ ชั้นปที่ 2 ประจําปการศึกษา 2561 มีนักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ทุกชั้นป 
มาใชสิทธิเลือกตั้งโดยพรอมเพรียงกัน  ณ หอง 104  อาคาร ฉะไกรนอย  (อาคาร 1) คณะมนุษยศาสตร และ
สังคมศาสตร 

7. วันที่ 18 เมษายน 2561 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จัดประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คร้ังที่ 3/2561 ไดรับเกียรติจาก ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภาคิน โชติเวศยศิลป 
คณบดี เปนประธานการประชุม โดยวาระการประชุม คือ ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการอิสลาม ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรศิลปศาสตร
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บัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน และขอความเห็นชอบหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประยุกตศิลปศิลป
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) ณ หองประชุมหมื่นจันทราช  (หอง 43110) ชั้น 2 อาคารบรมพุทธาราม  (อาคาร 43)  
คณะมนุษยศาสตร และสังคมศาสตร 

8. วันที่ 18 เมษายน 2561 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  
เพ่ือเขาสูตําแหนงทางวิชาการ ใหกับคณาจารยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร วิทยากร คือ รองศาสตราจารย 
ดร.กาสัก เตะขันหมาก อาจารยภาควิชาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพ
สตรี เพ่ือสรางความเขาใจใหกับคณาจารยเก่ียวกับการเขาสูตําแหนงทางวิชาการและเทคนิคการเขียนผลงานวิชาการ  
ณ หอง 43111 ชั้น 2 อาคารบรมพุทธาราม (อาคาร 43)  คณะมนุษยศาสตร และสังคมศาสตร 

9. วันที่  18 เมษายน 2561 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  จัดกิจกรรมพัฒนาทักษะ           
ทางเทคโนโลยี เรื่อง “การใช ICT ในยุคสังคมไทย 4.0” สําหรับนักศึกษา ไดรับเกียรติจากอาจารยปกาศิต เจิมรอด        
รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษาและประกันคุณภาพ เปนประธานเปดกิจกรรม โดยมีวิทยากร ไดแก อาจารยบริบูรณ 
ชอบทําดี  และอาจารยศิริพล แสนบุญสง อาจารยคณะครุศาสตร บรรยายเรื่อง การใช เทคโนโลยีคลาวด                  
ในชี วิตประจําวัน ดวย G Suite by Google และบรรยายเร่ือง การสรางสื่ อนํ าเสนอใหน าสนใจดวย Prezi                     
ณ หอง 31104  อาคาร 100 ป มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

10. วันท่ี 23 เมษายน 2561 นักศึกษาชั้นป ท่ี 4 สาขาวิชานิติศาสตร คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร จัดโครงการเติมฝนสูเสนทางกฎหมาย ไดรับเกียรติจากวิทยากร คือ นายศุภกร  มาหะศักดิ์ ประธาน   
สภาทนายความจังหวัดพระนครศรีอยุธยา บรรยายในหัวขอ “การเขาสูวิชาชีพทนายความ” และนายสมชัย คชวรรณ       
ผู พิพากษาหัวหนาคณะชั้นตนในศาลแขวงพระนครเหนือ บรรยายในหัวขอ “เสนทางสูการเปนผู พิพากษา”             
ณ หอง 104 อาคารฉะไกรนอย  (อาคาร 1)  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

11. วันที่  25 เมษายน 2561  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จัดประชุมเพื่อชี้แจงเร่ือง            
การขอตําแหนงทางวิชาการ ตามประกาศ ก.พ.อ. เร่ืองหลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนง         
ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย โดยได รับเกียรติจากวิทยากร คือ รองศาสตราจารย           
ดร.ชูสิทธ์ิ ประดับเพ็ชร รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษาและวิจัย และเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตําแหนง
ทางวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ณ  หอง 104 อาคารฉะไกรนอย  (อาคาร 1) คณะมนุษยศาสตร 
และสังคมศาสตร 

12. วันที่ 25 เมษายน 2561 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จัดกิจกรรมเปดเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรูสรุปเทคนิค/เคล็ดลับความสําเร็จของการจัดการความรู (KM) โดยมีวิทยากรไดแก อาจารย ดร.กานดาเตะ 
ขันหมาก และอาจารยมูนี เราะฮ  ยีดํา  ณ หอง 104 อาคารฉะไกรนอย  (อาคาร 1) คณะมนุษยศาสตร และ
สังคมศาสตร  

13. วันที่ 27 เมษายน 2561 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จัดกิจกรรมเพ่ือการประชาสัมพันธ
ภาพลักษณของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร การแสดงละครเวที เรื่อง “รัก...ตัวเทาบาน” ไดรับเกียรติ         
จาก ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภาคิน โชติเวศยศิลป คณบดี เปนประธานเปดกิจกรรม โดยละครเวทีดังกลาว เขียนบท
และกํากับการแสดงโดย อาจารยณัฐพร นิรังสรรค ประธานสาขาวิชาศิลปะการแสดง โดยคณาจารย และนักศึกษา        
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร รวมการแสดงและเปนทีมงานผลิตละครเวที ณ หองประชุมอาคาร 100 ป 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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14. วันที่  27 เมษายน 2561 สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม จัดการสัมมนาเชิงวิชาการ       
"หลังการฝกประสบการณวิชาชีพ” ของนักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม ชั้นปที่  4 ไดรับเกียรติ        
จากอาจารยมูนีเราะฮ ยีดํา รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธเปนประธานเปดกิจกรรม โดยจัดการนําเสนอ
งาน หลังจากที่นักศึกษาไดรับการฝกประสบการณในแตละพื้นที่ตามความสนใจของตัวนักศึกษา ณ หองประชุม    
ตนโมก อาคารบรรณราชนครินทร มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา 

15. วันที่ 28 เมษายน 2561 สาขาวิชาภาษาญี่ปุน จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ เร่ือง ประสบการณ     
การสื่อสารในองคกรธุรกิจญี่ ปุน จากบัณฑิตสาขาวิชาภาษาญี่ปุน วิทยากรโดย นายกิตติพงศ ตระการไทย            
จากบริษัท มัตซึดะ ซังเกียว  (ประเทศไทย)  จํากัด  โดยกิจกรรมดังกลาว อยูในการดูแลของอาจารยบวรศรี มณีพงษ 
อาจารยประจําสาขาวิชาภาษาญี่ปุน ณ หอง 43009 อาคารบรมพุทธาราม  (อาคาร 43) คณะมนุษยศาสตร            
และสังคมศาสตร  

16. วันที่ 28 เมษายน 2561 สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม จัดกิจกรรมกีฬาพัฒนาชุมชน
สัมพันธ ประจําป 2561 โดยจัดขึ้นเปนปท่ี 4 เพ่ือสรางความสัมพันธระหวางรุนพ่ี  และรุนนอง สรางความสามัคคี
ของสาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม ณ โรงยิม 1  มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรอียุธยา 

17. วันที่  2 พฤษภาคม 2561 นักศึกษาชั้นปที่  1 สาขาวิชาภาษาญ่ีปุน จัดกิจกรรมสงเสริม         
ความเขาใจภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุน โดยจัดนิทรรศการอาหารตามประเพณีความเชื่อ อาหารตามฤดูกาล และอาหาร
ตามภูมิภาค ซึ่งภายในงานมีการบรรยายและสาธิตเรื่อง “ชากับวิถีชีวิตของคนญี่ปุน” วิทยากรโดยอาจารยบวรศรี        
มณีพงษ และการบรรยายและสาธิตเรื่อง “สาธิตการทํามิโซะซุป” วิทยากรโดย ผูชวยศาสตราจารยหทัยรัตน          
ทรรพวสุ  ณ  หองประชุมตนโมก  อาคารบรรณราชนครินทร มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา 

18. วันที่  3 พฤษภาคม 2561 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  โดยผูชวยศาสตราจารย                 
ดร.ภาคิน โชติเวศยศิลป คณบดี และอาจารยปกาศิต เจิมรอด รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษาและประกันคุณภาพ                 
ใหการตอนรับ คุณธปภัค บูรณะสิงห ผูอํานวยการสํานักงานคุมครองสิทธิและเสรีภาพ พื้นที่  1 และทีมงาน         
จากสํานักงานคุมครองสิทธิและเสรีภาพ พ้ืนท่ี 1 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพ่ือรวมประชุมหารือแนวทาง              
ในการจัดทําบันทึกความตกลง (MOU) ระหวางกรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพกับคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
ณ หองประชุมหมื่นจันทราช  (หอง 43110) ชั้น 2 อาคารบรมพุทธาราม(อาคาร 43) คณะมนุษยศาสตร และ
สังคมศาสตร 

 

แผนการดําเนินงานในเดือนพฤษภาคม 2561 
1. วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จัดโครงการสงเสริมการจัด

กิจกรรมพัฒนานักศึกษา เสวนาปจฉิมนิเทศนักศึกษา เพื่อการเตรียมความพรอมเมื่อสําเร็จการศึกษา หัวขอ 
“เสนทางสูบัณฑิตใหม เตรียมตัวอยางไรใหไดงาน” วิทยากรโดย อาจารยสุนทรีย ชุมมงคล  คณะนิเทศศาสตร 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีวาที่รอยตรีทรงกลด พ่ึงโพธิ์  นักวิเคราะหนโยบายและแผน สํานักงานปลัดกระทรวง      
สาธารณสุข และอาจารย ดร.รุจิภาส ภูธนัญนฤภัทร  สาขาวิชาดนตรีสากล ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา   

2. วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จัดโครงการสงเสริมการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา กิจกรรมอบรมใหความรูเร่ืองการประกันคุณภาพแกนักศึกษา วิทยากรโดย อาจารย         
ดร.นฤมล อนุสนธ์ิพัฒน  อาจารยสาขาวิชาพัฒนาชุมชนและสังคม ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา   
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3. วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จัดโครงการสงเสริมการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา พัฒนาศักยภาพบัณฑิตเพื่อการประกอบอาชีพ “นัดพบแรงงาน” โดยมีนายจาง/สถาน
ประกอบการ มาสัมภาษณงานดวยตัวเอง  ณ  หอประชุม  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา   
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ   

 

ระเบียบวาระที่ 5.3 คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
 

 สาระสําคัญโดยยอ 
  ผลการดําเนนิงานในเดือนเมษายน 2561 

1. วันที่ 10  เมษายน 2561 คณะวิทยาการจัดการ กิจกรรมสงกรานต “สงกรานต    
บานเรา ชวนออเจา สรงน้ําพระ” ณ หนาอาคารเจาพระยาโกษาธิบดี (อาคาร 41)  

2. วันที่ 23 เมษายน 2561 กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่ นักศึกษาสาขาวิชาการ
จัดโลจิสติกส ชั้นปที่ 2  ณ บริษัท อายิโนะโมะโตะ(ประเทศไทย) จํากัด โรงงานหนองแค จังหวัดสระบุร ี

3. วันท่ี 25 เมษายน 2561 คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมเลือกตั้งนายกสโมสร
นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ณ หนาอาคารเจาพระยาโกษาธิบดี (อาคาร 41) 

4. วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 อธิการบดีมอบหมายใหคณบดีคณะวิทยาการจัดการและ
อาจารยสมเกียรติ  แดงเจริญ เขารวมประชุมหารือแนวทางความรวมมือในการพัฒนากองทุนหมูบานและ
ชุมชนเมือง ณ โรงแรมปรินซพาเลช กรุงเทพมหานคร 

5. วันที่ 25 เมษายน 2561 ไดเขาเปนภาคีเครือขายการประชุมวิชาการ   
 

แผนการดําเนินงานในเดือนพฤษภาคม 2561 
1. วันท่ี 2 พฤษภาคม 2561 คณะวิทยาการจัดการ  สาขาวิชาการตลาด จัดกิจกรรม 

Marketing Camp Show  ณ หองประชุมอินทนิล 1 อาคาร 1 
2. วันที่  9 พฤษภาคม 2561 คณะวิทยาการจัดการ  กิจกรรมปจฉิมนิเทศนักศึกษาฝก

ประสบการณวิชาชีพและสหกิจศึกษาและกิจกรรมเตรียมความพรอมสูโลกอาชีพ ใหกับนักศึกษาชั้น ปท่ี 4 
จํานวน 8 สาขาวิชา ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย 

3. วันที่ 8 - 10 พฤษภาคม 2561คณะวิทยาการจัดการ  จัดโครงการ “สรางนักบัญชีคุณภาพ
รุนใหม (Young & Smart Accountants)” ใหกับนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี  ชั้นปที่ 3 และ 4 เพื่อเปน     
การเตรียมความกอนสําเร็จการศึกษาและเพื่อสงเสริมพัฒนานักศึกษาใหมีความพรอมในการเปนแรงาน
คุณภาพ ณ หองประชุมตนโมก และ หอง 31104 

4. วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 คณะวิทยาการจัดการ  จัดกิจกรรม “อบรมพัฒนาศักยภาพ
นักศึกษาในการนําเสนอผลงานและการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ” ใหกับนักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจระหวาง
ประเทศ ชั้นปที่ 3 ณ หองประชุมอินทนิล 1 อาคาร 41  คณะวิทยาการจัดการ 

5. วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 คณะวิทยาการจัดการ  สาขาวิชาการตลาด จัดกิจกรรมแบงปน
ความสุขใหกับเด็กผูดอยโอกาส ณ วัดบานออ ตําบลอมฤต อําเภอผักไห จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
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6. วันที่ 14 พฤษภาคม 2561 คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมจัดการสานสัมพันธและ 
กิจกรรมทักษะภาวะผูนํ าและการทํ างานเปนทีม ให กับนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ ภาคพิ เศษ               
เสาร - อาทิตย ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย 

7. วันที่ 22 - 23 พฤษภาคม 2561 คณะวิทยาการจัดการ  จัดกิจกรรมอบรมดานการพัฒนา
โปรแกรมคอมพิวเตอร ใหกับนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจชั้นปท่ี 3 ณ หอง 31119 อาคาร 100 ป 

8. วันที่ 24 - 25 พฤษภาคม 2561 คณะวิทยาการจัดการ  จัดกิจกรรมอบรมทักษะการพัฒนา
ตลาดออนไลน นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจชั้นปที่ 3 ณ หอง 31119 อาคาร 100 ป 

9. วันท่ี 22 พฤษภาคม 2561 คณะวิทยาการจัดการ กิจกรรมปจฉิมนิ เทศนักศึกษา           
คณะวิทยาการจัดการ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย 

10.  วันที่  23 พฤษภาคม 2561 คณะวิทยาการจัดการ จัดประชุมคณะกรรมการประจํา         
คณะวิทยาการจัดการ ณ หองประชุมอินทนิล 3 

11.  วันท่ี 23 – 25 พฤษภาคม 2561  คณะวิทยาการจัดการ  กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
ภาวะผูนําและนันทนาการสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ  ณ จังหวัดประจวบคีรขีันธ 

12.  วันที่ 2 พฤษภาคม 2561  ไดเปนตัวแทนอธิการบดีเขารวมประชุมหารือแนวทางความ
รวมมือการพัฒนากองทุนหมูบานและชุมชนเมือง   
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ   

 

ระเบียบวาระท่ี 5.4  คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 สาระสําคัญโดยยอ 
 ผลการดําเนินงานในเดือนพฤษภาคม 2561 

1. วันที่  1 พฤษภาคม 2561 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  และสาขาวิชาวิศวกรรม      
การจัดการ ภาควิชาวิทยาศาสตรประยุกต  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จะจัดกิจกรรม “Labor Day”        
ในวันแรงงาน เพ่ือใหนักศึกษาไดแสดงผลงานเก่ียวกับความรูในดานแรงงานอุตสาหกรรมท่ีมีในปจจุบัน         
ณ  ลานกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

2. วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร ภาควิชา
วิทยาศาสตรประยุกต  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จะจัดโครงการสัมมนา เร่ือง “การถายทอดความรู    
การฝกประสบการณวิชาชีพสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร” ใหกับนักศึกษาหลักสูตร
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร ชั้นปที่  1-3  ณ หอง 45212 อาคารบานพลูหลวง มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

3. วันที่ 9 พฤษภาคม  2561 เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ประจําปการศึกษา 2561 เพื่อคัดเลือกผูนํานักศึกษาปฏิบัติงานดานกิจกรรมตอไป ในปการศึกษา 2561        
ณ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

4. วันที่  10  พฤษภาคม  2561 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  จะนําผูบริหารและ
คณาจารยเขารวมพิธีลงนามบันทึกความเขาใจความรวมมือเพื่อการพัฒนาระบบมาตรวิทยา ระหวาง สถาบัน
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มาตรวิทยาแหงชาติ กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และขอเยี่ยมชมหองปฏิบัติการฯ ณ สถาบัน
มาตรวิทยาแหงชาติ จังหวัดปทุมธาน ี

5. วันที่ 22  พฤษภาคม  2561 เตรียมความพรอมเพ่ือการทํางานและปจฉิมนิเทศ เพ่ืออบรม
เตรียมความพรอมใหกับนักศึกษาชั้นป 4 กอนออกไปทํางานดวยวิทยากร จากบริษัท ทอปกัน และสรางขวัญ
กําลังใจใหกับนักศึกษา ณ หองประชุมศูนยภาษาและคอมพิวเตอร อาคาร 100 ป 

6. วันที่ 23 - 24 พฤษภาคม 2561 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  และสาขาวิชาวิศวกรรม
การจัดการ ภาควิชาวิทยาศาสตรประยุกต  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จะจัดโครงการ ศึกษาดูงาน     
ของนักศึกษางานดานอุตสาหกรรม ในสถานประกอบการ เพ่ือใหนักศึกษาไดเห็นหลักการพื้นฐานที่สามารถ
ใชไดทั่วไปในการพัฒนาวิธีการทํางานใหมีประสิทธิภาพ เปนการเพ่ิมอัตราผลผลิตและลดตนทุนการผลิต          
เปนการใชทรัพยากรตางๆ ให ไดประโยชนสูงสุด โดยมีการลงทุนหรือเสียคาใชจายเพียงเล็กนอย                 
ณ บริษัทอุตสาหกรรมพันทายนรสิงหสินคาพ้ืนเมือง จํากัด จังหวัดสมุทรสาคร และโครงการชั่งหัวมันตาม
พระราชดําร ิจังหวัดเพชรบุรี 

7. วันท่ี 27 - 28  พฤษภาคม 2561 พัฒนาผูนํานักศึกษาและการทํางานเปนทีม เพ่ือสราง
ความรูใหกับทีมสโมสรนักศึกษา ประจําปการศึกษา 2561 ใหพรอมปฏิบัติหนาที่ในปการศึกษา ไดอยาง       
มีประสิทธิภาพ และรวมกันจัดทําแผนกิจกรรมระหวางทีมสโมสรนักศึกษา คณาจารย และเจาหนาที่          
อยูระหวางการดําเนินการ 

8. วันที่ 30 พฤษภาคม 2561  สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภาควิชาวิทยาศาสตร
ประยุกต  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จะจัดกิจกรรมทวนสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา    
เพ่ือใชเปนแนวทางการในการประเมินผลการศึกษาคุณภาพภายใน ประจําปการศึกษา 2560 ณ หอง 42115 
อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

9. วันที่  30 - 31 พฤษภาคม 2561 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จะจัดโครงการ       
การพัฒนาอาจารยผูสอนใหไดมาตรฐานหลักสูตร เร่ือง การพัฒนาอาจารยผูสอนใหสามารถบูรณาการ     
การเรียนการสอนสูชุมชนทองถิ่น เพ่ือสงเสริมการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาตางๆ สูการปฏิบัติ       
ไดอยางมีประสิทธิภาพ และเพ่ือเปนแนวทางปฏิบัติที่ดีในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
หลักสูตร คณะและมหาวิทยาลัยตอไป ณ โรงแรม แอมบาสเดอร จ.ชลบุรี   

10. วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ภาควิชาวิทยาศาสตร
ประยุกต  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จะจัดโครงการปรับปรุงหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ตอเน่ือง) เพ่ือหลักสูตรใหสอดคลองกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี       
สาขาเทคโนโลยี พ.ศ. 2560 ท่ีประกาศใช และใหคุณภาพของบัณฑิตในสาขาวิชาตรงตามมาตรฐานคุณวุฒิ
ที่บังคับใช ในป พ.ศ. 2561 ณ หองประชุม1 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

11.  วันที่  18 พฤษภาคม 2561  จัดโครงการตระหนักและสรางการรับรู โรงเรียน
วิทยาศาสตรคุณภาพหรือโรงเรียน SMT  โดยไดเลือกจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  กอนหนานั้นมีจังหวัด
หนองคาย  และจังหวัดประจวบคีรีขันธ     
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แผนการดําเนินงานในเดือนมิถุนายน 2561 
1. วันท่ี 1 มิถุนายน 2561 สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร ภาควิชา

วิทยาศาสตรประยุกต  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จะจัดกิจกรรมชวนชาววิทยทําดีเพื่อสังคม        
“พี่สอนนอง” ณ โรงเรียนประถมศึกษา ในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

2. วันที่ 10 มิถุนายน 2561 สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร ภาควิชา
วิทยาศาสตรประยุกต  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จะจัดโครงการบริการวิชากร ภายใตโครงการ
พระราชดําร ิ“เรื่องการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องอาหารเพื่อสุขภาพและสมุนไพร : การใชสมุนไพรชูรสแทน
การใชผงชูรส” ใหแกชุมชนที่ทํ าการผู ใหญ บ านหมู ท่ี  1 ตําบลสามบัณฑิต อําเภออุทั ย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 5.5 ผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา  
 

 สาระสําคัญโดยยอ 
  ผลการดําเนนิงานเดือนเมษายน 2561 

1. วันที่  2 เมษายน 2561 สถาบันอยุธยาศึกษา จัดกิจกรรมวันอนุรักษมรดกไทย          
และพิธีมอบรางวัลบุษราคัมมณีศรีราชภัฏ ครั้งท่ี 15 กิจกรรมในงานประกอบดวย พิธีถวายพระพรชัยมงคล 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  โดยไดรับเกียรติจาก อาจารย ดร.เกษม บํารุงเวช 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เปนประธานในพิธีถวายพานพุม และกลาวคําถวาย     
พระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติฯ พรอมทั้งนําผูบริหาร คณาจารย บุคลากร และแขกผูมีเกียรติ รวมลง
นามถวายพระพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี จากนั้นเปนพิธีมอบรางวัล “บุษราคัม
มณีศรีราชภัฏ” คร้ังที่  15 ประจําป พุทธศักราช 2561 โดยมี ผูชวยศาสตราจารยอราม ชนะโชติ            
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กลาวรายงาน ดร.สุจินต ไชยชุมศักดิ์ ผูวาราชการ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กลาวเปดงาน กลาวคําประกาศเกียรติคุณ และมอบรางวัล “บุษราคัมมณีศรี    
ราชภัฏ” ใหกับผูมีผลงานดีเดน จํานวน 9 ราย จาก 4 สาขา ไดแก ประเภทบุคคลทั่วไป 1.นายบัวเลิศ 
เฉลิมฤกษ สาขาหัตถศิลป  2.นางมาลี แววเพ็ชร สาขาคหกรรมศาสตร 3.นางศิริพร  กฤชสินชัย            
สาขาการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต  4. นายอัมรินทร เซ็นเสถียร สาขาการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 5.นายพนม ขันธสอน สาขาสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 6.นายพิเศษ ปนแกว สาขาสงเสริมศิลปะ
และวัฒนธรรม  7. นายดาบตํารวจสวิง ไวยวุฒิ สาขาสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม และประเภทนักศึกษา 
1.นายทักษิณ ชูชั่ง  สาขาการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 2. นายรัชพล ตรีคงคา สาขาสงเสริมศิลปะ
และวัฒนธรรม โดยมี อาจารย นักศึกษา และบุคคลทั่วไป จํานวน 140 คน เขารวมพิธี ณ หอประชุม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ในการนี้ สถาบันอยุธยาศึกษาขอแสดงความยินดีกับผู ท่ีไดรับ
รางวัลทุกทานท่ีไดทําหนาที่สืบสานงานดานการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปญญาไทย เพื่อสราง
ชื่อเสียง เกียรติคุณไว เปนแบบอยางแกอนุชนรุนหลังสืบไป ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 
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2. วันที่ 11 เมษายน 2561 สถาบันอยุธยาศึกษา จัดกิจกรรม “รวมบุญสงกรานต สืบสาน
วัฒนธรรมไทย” ประจําป พ.ศ.2561 โดยจัดพิธีทําบุญถวายภัตตาหารแดพระสงฆ สรงน้ําพระพุทธรูป และ
พิธีรดนํ้าขอพรอาจารยอาวุโสและอธิการบดี เนื่องในเถลิงศกสงกรานต เพ่ือความเปนสิริมงคล และเปน   
การสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามตามวิถีไทย โดยมีผูบริหาร คณาจารยและนักศึกษา เขารวม
กิจกรรมเปนจํานวนมาก ณ เรือนไทย สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

3. วันที่ 18 เมษายน 2561 อาจารย ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา 
เปนประธานการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานสถาบันอยุธยาศึกษา คร้ังที่ 3/2561 โดยมีผูบริหารและ
บุคลากรเขารวมประชุม เพ่ือรายงานและกํากับติดตามผลการดําเนินงานของสถาบันอยุธยาศึกษา           
ณ สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
  

แผนการดําเนินงานเดือนพฤษภาคม 2561 
1. วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 กิจกรรมสัมมนาการอนุรักษและพัฒนานครประวัติศาสตร 

ครั้งที่ 3 ณ สถาบันอยุธยาศึกษา 
2. วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ประชุ มคณะกรรมการประจํ าสถาบั นอยุ ธยาศึ กษา            

ครั้งที่ 2/2561  ณ หองประชุมศูนยขอมูลสถาบันอยุธยาศึกษา 
3. วันที่ 24 พฤษภาคม 2561  ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานสถาบันอยุธยาศึกษา       

ครั้งที่ 3/2561 ณ หองประชุมสถาบันอยุธยาศึกษา 
4. วันที่ 29 พฤษภาคม  2561 กิจกรรมวันวิสาขบูชา ณ วัดพนมยงค 

 

มติ/ความคดิเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ  

 

ระเบียบวาระที่ 5.6  ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. วันที่   20 เมษายน 2561 เวลา  08.30 -16.30 น. สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ  “การสรางหองเรยีนออนไลน”  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาสื่อการเรียน
การสอนใหกับนักศึกษา อาจารย  ไดเพ่ิมพูนความรูความสามารถในการสรางหองเรียนออนไลน วิทยากร    
โดย คุณเจษฎา  สุขสมพืช นักวิชาการคอมพิวเตอร  โดยมีผูเขาอบรมนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ และ
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จํานวน 52 คน และอาจารย จํานวน 2 คน ซึ่งมีการผลประเมิน             
ความพึงพอใจอยูในระดับดีมากและใชประโยชนไดจริง ณ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 31104  อาคาร 100 ป 

2. วันที่   10 – 11 พฤษภาคม  2561  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ         
จัดโครงการศึกษาดูงาน ประจําป พ.ศ. 2561  เพื่อพัฒนาบุคลากรใหไดรับรูเกณฑการพัฒนาหองสมุดสี
เขียว สงเสริมใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันและเพ่ือนําแนวคิด แนวปฏิบัติที่ดีมาประยุกตใช           
ในการทํางาน ณ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี

3. วันที่   19 – 20 มิถุนายน 2561  เวลา 08.30 – 16.30 น.สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการบริการวิชาการ  อบรมเชิงปฏิบัติการ “การบริหารจัดการและฝกอบรม
ยุวบรรณารักษ” โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา           
ใหมีความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานดานหองสมุดประจําโรงเรียน และเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหาร
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จัดการ พัฒนาหองสมุดให มีความหลากหลายดวยเทคโนโลยีในปจจุบัน ณ  หองประชุมตนโมก         
อาคารบรรณราชนครนิทร 

4. แจงขอมูลการขอยกเวนคาปรับหนังสือสงคืนเกินกําหนด ประจําป งบประมาณ         
พ.ศ.2560 (วันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560) 

5.  แจ งสถิ ติ ค าปรับหนั งสื อส งคื น เกิ น กํ าหนดในช วงกิ จกรรมปลอดค าปรั บ                
เดือนกุมภาพันธ  2561 

6.  แจงขอมูลการขอยกเวนคาปรับหนังสือสงคืนเกินกําหนด ประจําปงบประมาณ       
พ.ศ.2561  (วันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 31 มีนาคม 2561) 
 

การดําเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศ  
(งานศูนยขอมูลและเครือขาย งานระบบสารสนเทศ และงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ) 

1. วันที่ 1-30 เมษายน 2561 ซอมสายเมน Fiber เนื่องจากไฟฟาช็อตทําใหสายขาด แกไข
โดยการเดินสาย Fiber ใหมความยาว 100 เมตร ณ อาคาร 43 

2. วัน ที่  1  - 30 เมษายน  2561 ติ ดตั้ งระบบ อิ น เทอร เน็ ตและระบบ ไฟฟ า                 
เครื่องคอมพิวเตอร หองเรียน 31117/2 ณ อาคาร 100 ป 

3. วันที่  1 - 30 เมษายน 2561 แกไขระบบอินเทอรเน็ต อาคาร 41 ใหม เนื่องจาก
อินเทอรเน็ตใชไมไดทั้งชั้น (ชั้น2) ไฟฟาลัดวงจรที่เตารับ ทําการแกไขเปลี่ยนเตารับใหม ณ คณะวิทยาการ
จัดการ 

4. วันที่ 1 - 30 เมษายน 2561 จัดทําแผงกั้นดานขางอาคาร โดยเชื่อมตอร้ัวดานขาง      
เพ่ือปองกันรถยนตขึ้นมาจอดบนทางเทา ณ อาคาร 100 ป 

5. วันที่ 1 - 30 เมษายน 2561 ออกแบบเว็บไซตคณะ และถายทอดการทําเว็บไซตใหกับ
เจาหนาที่ผูเก่ียวของ ณ อาคาร 100 ป 

6. วันท่ี 1 - 30 เมษายน 2561 สงขอมูลผูผานการคัดเลือกใหผูผานการคัดเลือกยืนยัน
สิทธ์ิที่ระบบเคลียริงเฮาส (clearinghouse) ในรอบที่ 2 Portfolio http://univ.cupt.net/ 

7. วันท่ี 1 -30 เมษายน 2561 งานประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของคณะและหนวยงาน
ตางๆ บนเว็บไซต จํานวน 20 เรื่อง ณ www.aru.ac.th 

8. วันท่ี 1 - 30 เมษายน 2561 บริการซอมคอมพิวเตอร จํานวน 21 เคร่ือง ณ หองซอม
คอมพิวเตอร 

9. วันที่  1 - 30 เมษายน 2561 ถายวีดี โอและตัดตอ ละครเวที  "รัก...ตัวเทาบ าน"            
ณ หองประชุม อาคาร 100 ป 

10. วันท่ี 1 - 30 เมษายน 2561 (Live สด) วันอนุรักษมรดกไทย พิธีมอบรางวัลบุษราคัม
มณีศรีราชภัฏ พุทธศักราช 2561 ณ หอประชุม มหาวิทยาลัย 
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งานบริการหองประชุมและหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร อาคาร 100 ป ศนูยภาษาและคอมพิวเตอร 
1. เดือนเมษายน 2561 โครงการจัดสอบความรูเพื่อขอรับใบอนุญาตเปนตัวแทนประกัน

ชีวิต ระบบคอมพิวเตอรออนไลน ณ หอง 31104 คณะวิทยาการจัดการ 
2. วันท่ี 2 เมษายน 2561 อบรมหองเรียนออนไลน ใหกับนักศึกษา ณ หอง 31104   

สํานักวิทยบริการฯ 
3. วันท่ี 4 เมษายน 2561 จัดกิจกรรมใหกับนักศึกษาครุศาสตร ณ หองประชุม คณะครุศาสตร 
4. วันท่ี 4 เมษายน 2561 อบรมเชิงปฏิบัติการ Google Classroom ณ หอง 31116     

คณะวิทยาศาสตรฯ 
5. วันที่ 18 เมษายน 2561 อบรมนักศึกษาคณะมนุษยศาสตรฯ ณ หอง 31104, 31118 

คณะมนุษยศาสตรฯ 
6. วันท่ี 18 เมษายน 2561 จัดกิจกรรมใหกับนักศึกษาครุศาสตร ณ หองประชุม คณะครุศาสตร 
7. วันที่ 19 - 20 เมษายน 2561 อบรมหองเรียนออนไลนใหกับนักศึกษา ณ หอง 31104

สํานักวิทยบริการฯ 
8. วันที่  21 - 22 เมษายน 2561  อบรมเชิงปฏิบัติการ “การสรางและตัดตอวีดิทัศน    

เพื่อใชสําหรับการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษท่ี 21” ณ หอง 31104 คณะครุศาสตร 
9. วันที่ 22 เมษายน 2561 รายงานตัวนักศึกษา ณ หองประชุม กองบริการการศึกษา 
10. วันที่ 23 - 26 เมษายน 2561 จัดกิจกรรมพัฒนาความและจัดทํารานคาออนไลน 

ภายใตโครงการพัฒนาสินคาชุมชน ณ 31104 บริษัท เจโนไซส จํากัด 
11. วันที่ 24 เมษายน 2561 สนทนาธรรม “ชีวิตหนึ่งเพื่อพระพุทธศาสนา” ณ หองประชุม

สมาคมศิษยเกา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
12. วันที่  25 เมษายน 2561 โครงการสานใจไทย สูใจใต ณ หองประชุมมหาวิทยาลัย      

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
13. วันท่ี 25 เมษายน 2561 จัดกิจกรรมอบรมใหกับนักศึกษา ณ หอง 31108-31109 

31116   31119 กองพัฒนานักศึกษา 
14. วันท่ี 26 - 27 เมษายน 2561 สาขาวิชาศิลปะการแสดง จัดกิจกรรม ณ หองประชุม

คณะมนุษยศาสตรฯ 
15. วันที่ 28 - 29 เมษายน 2561 จัดอบรมใหกับนักศึกษาคณะครุศาสตร ณ หอง 31104 

คณะครุศาสตร 
 

ขอมูลการใช Free Wi-Fi สําหรับบุคคลภายนอก 
 สามารถทําไดโดยใหบุคคลภายนอกที่มีความประสงคจะใช Free Wi-Fi  ใหมาลงทะเบียนที่
จุดใหบริการ เพื่อระบุตัวตนวาผูใดเปนผูมาใชงาน ตาม พ.ร.บ.วาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2560  
 ขอเสนอในการเลือกวิธีการปฏิบัติ 
 1. เปดบริการ Free Wi-Fi  ใหกับทุกคนที่เขามาภายในมหาวิทยาลัย 
 2. ใหใสรหัสที่มหาวิทยาลัยกําหนด เพ่ือเชื่อมตอสัญญาณ Free Wi-Fi  
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 3. ใหใสรหัสที่มหาวิทยาลัยกําหนด และ ใส User name และ Password เพ่ือยืนยันตัว  
บุคคลผูเขาใชบรกิาร  
                 จุดใหบริการลงทะเบียน Free Wi - Fi   
 1.  ณ หองสมุด อาคารบรรณราชนครินทร 
 2.  สํานักงาน IT อาคาร 100 ป 
 3.  งานประชาสัมพันธ กองกลาง 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ  อธิการบดีมอบใหสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจัดทําบันทึก

ขอความแจงไปยังแตละหนวยงานเร่ืองการดําเนินการคาปรับเกินกําหนดสงโดยใหดําเนินการตาม
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  เร่ือง  คาธรรมเนียมการใชบริการและสถานท่ีสํานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ลงวันที่ 24 กันยายน 2558 และตามขอเสนอแนะของหนวย
ตรวจสอบภายใน  และหากไมดําเนินการตามประกาศหรือขอเสนอแนะจะดําเนินการโดยเด็กขาด      
ในการปรับ  
 

ระเบียบวาระที่ 5.7  ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 สาระสําคัญโดยยอ 
ฝายงานบริหารท่ัวไป 
1. วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 หัวหนาสํานักงานและเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ เขารวมการประชุม

คณะกรรมการพัฒนา และดํ าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา คร้ังที่  2/2561 ณ หองประชุม             
อยุธยา – อาเซียน 

2. วันท่ี 7 พฤษภาคม 2561 ผูบริหารและเจาหนาท่ีเขารวมการจัดทําบันทึกขอตกลง      
ความรวมมือ (MOU) ดานการตอตานการทุจริต และการเสวนาทางวิชาการดานการตอตานการทุจริต          
ณ หองประชุมอาคาร 100 ป 

3. วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 ผูอํานวยการเขารวมรับฟงการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา คร้ังที่ 5/2561 ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน 

4. วันที่ 15 พฤษภาคม  2561 ผูอํานวยการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) 
ครั้งที่ 5/2561 ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน 

5. วันท่ี 16 พฤษภาคม 2561 ผูบริหารและบุคลากรศึกษาดูงานดานบริหาร การวิจัยและ
บริการวิชาการ  ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

6. วันที่ 21 – 22 พฤษภาคม 2561 ผูบริหารและเจาหนาเขารวมประชุมจัดทําแผนปฏิบัติ
ราชการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏ ประจําป 2562   ณ เขาใหญ จ.นครราชสีมา 

7. วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ผูอํานวยการเขารวมการประชุมคณะกรรมการวิเทศสัมพันธ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา คร้ังที่ 5/2561 ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซยีน 

8. วันท่ี 30 พฤษภาคม 2561 ผูอํานวยการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํา
มหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 4/2561 ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน 
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9. วันที่ 11  พฤษภาคม 2561 รายงานการขับเคลื่อนยุทธศาสตรทองถิ่น  มีกิจกรรม จํานวน 
12 กิจกรรม  เพ่ือใหสอดคลองกับกิจกรรมของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ในวันท่ี 28 กรกฎาคม 2561 
เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา   

 

ฝายงานวิจัย 
1. วันที่  9 พฤษภาคม 2561 รองผูอํานวยการพรอมเจาหนาที่เขารวมกิจกรรมเปดเวที

แลกเปลี่ยนเรียนรู การจัดการความรู (KM) เพื่อคนหาแนวปฏิบัติที่ดีดานเทคนิคการประสานงานที่ดี           
ณ หองประชุมศูนยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หอง ศว 101 
 

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ   

 

ระเบียบวาระท่ี 5.8  ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
 

 สาระสําคัญโดยยอ 
  ผลการดําเนนิงาน  เดือนเมษายน 2561 

1. วันท่ี 1 เมษายน 2561 กิจกรรมรดน้ําขอพรคณาจารย และสืบสานประเพณีสงกรานต    
เนื่องในวันสงกรานต ณ หองโถง อาคารบัณฑิตวิทยาลยั 

2. วันที่ 7 – 8 เมษายน 2561 สอบปลายภาค นักศึกษาระดับปริญญาโท ประจําภาคเรียนที่ 
2/2560 ณ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย 

3. วันที่ 21 – 22 เมษายน 2561 สอบปลายภาค นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต 
สาขาวิชาชีพคร ูประจําภาคเรียนที่ 2/2560 ณ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย 

4. วันที่ 28 เมษายน 2561 ปฐมนิเทศและเตรียมความพรอมกอนออกฝกปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา 2 ณ หองประชุมตนโมก 

5. วันที่ 25 – 27 เมษายน 2561 โครงการทัศนศึกษาดูงานดานการบริหารจัดการสถานศึกษา 
นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา รุนปการศึกษา 2559 ณ สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน (ฮองกง) 

6. คุรุสภาไดทําหนังสือสงมาวาสามารถเปดรับสมัครนักศึกษาระดับ ป.บัณฑิตวิชาชีพคร ู
จํานวน 50 คน  โดยเปดรับสมัครต้ังแตวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 – 17 มิถุนายน 2561 และวันท่ี 23 
มิถุนายน 2561 จะมีการสอบขอเขียน  และเปดเรียนในเดือนสิงหาคม 2561 รับได 3 จังหวัด คือ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา  จังหวัดอางทอง  และจังหวัดนครนายก 

7. ไดจัดทําบันทึกขอความไปยังงานอาคารสถานที่ฯ เพื่อใหมาสํารวจบริเวณหลังคา  ซึ่งมี
ปญหาหลังคาที่ใชวัสดุไมสามารถกันความรอนได  โดยจะรอนตลอดทั้งวัน  และมีนักศกึษาภาคปกติมาเรียน
ทุกวัน  และวันเสาร – อาทิตย ก็มีนักศึกษา ป.บัณฑิตมาเรียนดวย  
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แผนการดําเนินงาน  เดือนพฤษภาคม 2561 
1. วันท่ี 2 พฤษภาคม 2561 ประชุมวิพากษหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา

บริหารธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ณ หอง 3025 อาคารบัณฑิตวิทยาลยั 

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ   

 

ระเบียบวาระท่ี 5.9  ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. กิจกรรมคายประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยา  โครงการ “สานใจไทย  สูใจใต”      

รุนที่ 33 ในวันพุธที่ 25 เมษายน 2561  

2. กิจกรรม MOU  ITA ที่ดูแลอาจารย 

3. กิจกรรม KM  สํานักงานอธิการบดีรวมกับสถาบัน/สํานัก 

4. การจัดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU) ดานการตอตานการทุจริต           

คร้ังที่ 2/2561 ระหวางมูลนิธิตอตานการทุจริต กับ สถาบันการศึกษา และองคกรแนวรวมการตอตาน

การทุจรติและการเสวนาทางวิชาการดานการตอตานการทุจรติ  วันที่ 7 พฤษภาคม 2561 

5. จัดโครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนางานบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ สังกัด

กองกลาง สํานักงานอธิการบดี   ประจําป  2561 ระหวางวัน ท่ี  24 – 25 พฤษภาคม 2561               

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 

6. งานซอมบํารุงไฟฟา  การติดตั้งหลอด LED และเคร่ืองปรับอากาศประจําอาคาร 

7. วันท่ี 11 พฤษภาคม 2561 คณะกรรมการบริหารจัดการพื้นที่  ประชุมรวมกับบริษัท 

CP all เร่ืองการปรับระบบการเก็บเงินรายได (ตลาดนัด)  โดยมีเปาหมายในการปรับปรุงพัฒนาระบบ

การเก็บเงินรายไดตลอดนัดใหเกิดความรัดกุม สะดวกรวดเร็ว  สามารถรายงานจํานวนเงิน  และรู

สถานะไดอยางรวดเร็ว  ถูกตองแมนยํา  ประกอบกับปจจุบันการชําระเงินของรานคาจะตองมาชําระ

เงินในตนเดือน  และในการชําระจะมีคนจํานวนมากอาจทําใหเกิดความไมปลอดภัยกับทรัพยสินและ

เจาหนาท่ี  และการเปดรับเงิน 1 วัน ตองใชเจาหนาที่ เก็บเงิน จํานวน 6 – 7 คน โดยมาจาก         

งานการเงินทําใหมีผูท่ีทําหนางานหนาเคาเตอรลดลง และมีรานคาจํานวนประมาณ 30% ไมไดชําระ

ตามกําหนด ทําใหมาชําระที่งานการเงินทําใหเจาหนาที่ที่เก็บเงินทํางานตอเนื่องตลอด และไดหารือกับ 

CP all ในการรับชําระเงินผานทางเคาเตอรของเซเวนอีเลฟเวน    

8. วันท่ี 12 พฤษภาคม 2561 มหาวิทยาลัยจัดสถานท่ีและอํานวยความสะดวกงาน

เยี่ยมสถานฝงศพและทําบุญอุทิศสวนกุศล ณ ศาลาอนุสรณเจาพระยาบวรราชนายก (เฉกอะหมัด) 

9. วันท่ี 16 พฤษภาคม 2561 รองอธิการบดีฝายบริหารและผูอํานวยการสํานักงาน

อธิการบดีไปรวมงานสภากาแฟอยางไมเปนทางการ ณ อยุธยาทีคโฮม  ตําบลสวนพริก  อําเภอ

พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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งานบริหารงานบุคคล 
ผลการดําเนินงาน ประจําเดือนเมษายน 2561 

1. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ (ก.พ.ว.) ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 9 

เมษายน 2561 

2. บรรจุและแตงต้ังพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ จํานวน 3 ราย ดังนี้ 

  2.1 นายภูวมินทร วาดเขียน พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร  ตั้งแตวันท่ี 2 เมษายน 2561 

  2.2 นางสาวนภัสสรณ  เหลืองศักดิ์ศรี พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะมนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร  ตั้งแตวันที่ 2 เมษายน 2561 

  2.3 นางสาวชะเอม  สังสีแกว  พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร  ตั้งแตวันท่ี 2 เมษายน 2561 

3. ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏรพระนครศรีอยุธยา 

ครั้งท่ี 3/2561  วันที่ 24 เมษายน 2561 
 

     แผนการดําเนินงาน ประจําเดือนพฤษภาคม 2561 

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

4/2561 วันที่ 11 มิถุนายน 2561 

2. กําหนดการประชุมคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหนาท่ีประเมินผลงานทาง

วิชาการและจรยิธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ เม่ือวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 

3. กําหนดประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏรพระนครศรี

อยุธยา คร้ังที่ 3/2561 วันที่ 30 พฤษภาคม 2561  

4. กําหนดประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองเงินเดือนขาราชการ และลูกจางประจํา ภายใน

เดือนพฤษภาคม 2561  
 

งานการเงินและบัญชี 
1. รายงานผลการดําเนินงาน รายงานการรับเงิน – การจายเงนิ ประจําเดือนเมษายน 2561 
 

งานพัสดุ 
รายงานการดําเนินงานของงานพสัดุประจําวันท่ี 3 เมษายน  –  2 พฤษภาคม 2561 
มหาวิทยาลัยไดอนุมัติคาใชจายเงินคงเหลือในคลัง จํานวน 7 รายการ ดังนี้ 

 1. งานปรับพ้ืนโรงยิม 2 จํานวนเงิน 999,700 (เกาแสนเกาหมื่นเกาพันเจ็ดรอยบาท
ถวน) ดําเนินการเบิกจายแลว 
 2. งานปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณรอบคณะวิทยาการจัดการ ลงนามในสัญญาแลว สัญญา
เลขที่ 43/2561 เปนจํานวนเงิน 2,185,400 บาท (สองลานหน่ึงแสนแปดหมื่นหาพันสี่รอยบาทถวน) 
สิ้นสุดสัญญาวันท่ี 16 พฤษภาคม 2561 ขณะนี้อยูระหวางดําเนินการตามสัญญา 



 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  คร้ังที่  6/2561 

 

36 

 3. งานปรบัปรุงภูมิทัศนหอดูดาว เบิกจายเรียบรอยแลว 
 4. งานปรบัปรุงหองบริการอินเทอรเน็ต เบิกจายเรียบรอยแลว 
 5. งานปรบัปรุงหองประชุมใหญ อาคาร 100 ป อยูระหวางขอความเห็นชอบราคากลาง 
 6. งานจางเหมาทําพ้ืนคอนกรีตพิมพลาย อาคารศูนยภาษาและคอมพิวเตอร เบิกจาย
เรียบรอยแลว   
 7. งานปรบัปรุงซอมแซมพ้ืนและผนังอาคารบัณฑิตวิทยาลัย เบิกจายเรียบรอยแลว 
 8. งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบลงทุนคาท่ีดินสิ่งกอสราง
รายการท่ีวงเงินไมเกิน 100,000 บาท ไดดําเนินการเบิกจายแลว สวนรายการที่ดําเนินการจัดหา
รวมกันดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) มีรายการดังนี้ที่อยูระหวางดําเนินการ 
  (1)  ครุภัณฑการศึกษาของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จํานวน 4 รายการ ไดแก 
       1.1 ชุดฝกปฏิบัติทางสถิติ และควบคุมคุณภาพ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ 72/2561      
สงมอบครุภัณฑแลว อยูระหวางเบิกจาย 
       1.2 ชุดฝกปฏิบัติการระบบฝงตวัอุตสาหกรรม อยูระหวางรอสงมอบครุภัณฑ 
       1.3 ชุดฝกปฏิบัติการดานโลหะวิทยา อยูระหวางรอสงมอบครุภัณฑ 
        1.4 ชุดฝกปฏิบัติการสรางตนแบบงานอุตสาหกรรมเพ่ือรองรับนวัตกรรม 
อุตสาหกรรม 4.0 ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ 72/2561 สงมอบครภุัณฑแลว อยูระหวางเบิกจาย 
  (2)  ชุดครุภัณฑหองปฏิบัติการ จํานวน 10 ชุด ประจําคณะวิทยาการจัดการ          
ไดดําเนินการประกาศประกวดราคาแลว แตไมมีผูมายื่นขอเสนอราคา มหาวิทยาลัยจึงเห็นชอบ        
ใหดําเนินการ   จัดซื้อโดยวิธีคัดเลือก โดยใหเชิญผูมีอาชีพขายพัสดุ จํานวน 12 ราย ยื่นขอเสนอ      
เมื่อครบกําหนดเวลาปรากฏวามีผูมายื่นขอเสนอ 1 ราย คือ บริษัท 360 ดีไซน จํากัด คณะกรรมการ
ซื้อโดย  วิธีคัดเลือกไดตรวจสอบคุณสมบัติและรายละเอียดคุณลักษณะแลวปรากฏวา บริษัท 360 
ดีไซน จํากัด เสนอราคาเกินราคากลางและไมเสนอแคตตาล็อกหรือรูปแบบรายละเอียดคุณลักษณะ 
ทําใหคณะกรรมการฯ ไมสามารถพิจารณาได จึงเสนอมหาวิทยาลัยใหยกเลิกและดําเนินการจัดหาใหม
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บัดนี้ ไดลงนามสัญญา/ใบสั่งซื้อสั่งจางครบถวนทุกรายการแลว ขณะนี้อยูระหวาง
ดําเนินการตามสัญญา 
  (3)  ครุภัณฑประจําสาขาเคมี  สาขาจุลชีววิทยา  สาขาวิทยาศาสตรการอาหาร  
สาขาสปาและความงาม และ สาขาเกษตรศาสตร จํานวน 12 รายการ ไดแก  
       3.1 เคร่ืองทําน้ําบริสุทธ์ิ สูญญากาศ สัญญาซื้อขายเลขที่ 62/2561 อยูระหวาง
รอสงมอบครุภัณฑ 
       3.2 เครื่องกลั่นระเหยระบบสูญญากาศ สัญญาซื้อขายเลขที่ 62/2561 อยู
ระหวางรอสงมอบครุภัณฑ 
      3.3 เคร่ืองเก็บตัวอยางอากาศสําหรับอัตราการไหลสูง ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ 
60/2561 อยูระหวางรอสงมอบครุภัณฑ 
      3.4 เครื่องเก็บตัวอยางอากาศทางชีวภาพ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่  60/2561           
อยูระหวางรอสงมอบครุภัณฑ 
       3.5 เครื่องทําน้ํากลั่น ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขท่ี 61/2561 อยูระหวางรอสงมอบครุภัณฑ 
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       3.6  เครื่องปดฝากระปอง สัญญาซื้อขายเลขที่ 62/2561 อยูระหวางรอสงมอบครุภัณฑ 
       3.7  ตูเก็บสารเคมี ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ 61/2561 อยูระหวางรอสงมอบครุภัณฑ 
       3.8 เคร่ืองแกสโครมาโตรกราฟ (Gas Chromatograph) 
       3.9 เคร่ืองแมสสเปคโตมิเตอร 
       3.10 ตูปลอดเชื้อ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขท่ี 63/2561 อยูระหวางรอสงมอบครุภัณฑ 
       3.11 เคร่ืองชั่งทศนิยม 3 ตําแหนง อยูระหวางเบิกจาย 
       3.12 เครื่องกลั่นน้ํา สัญญาซื้อขายเลขที่ 62/2561 อยูระหวางรอสงมอบครุภัณฑ 
  (4)  ครุภัณฑกลองโทรทรรศน 24 น้ิว พรอมอุปกรณประกอบกลอง ลงนามในสัญญา
แลว สัญญาเลขที่ 50/2561 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2561 ระยะเวลาสงมอบภายใน 4 สิงหาคม 2561 
  (5)  ครุภัณฑเครื่องพิมพขนาดใหญหนากวาง 60 นิ้ ว ของสถาบันอยุธยาศึกษา       
เบิกจายแลว 
  (6)  ครุภัณฑเคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร 3,500 ANSL ประจําคณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร และ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เบิกจายแลว 
  (7)  ครุภัณฑชุดกลองวงจรปด ลงนามในสัญญาแลว สัญญาเลขที่ 58/2561 ลงวันที่ 
21 กุมภาพันธ 2561 ระยะเวลาสงมอบภายใน 22 เมษายน 2561 
  (8)  งานปรับปรุงระบบไฟฟาและติดตั้งหมอแปลง อาคาร 2 ผูชนะการเสนอราคามา  
ลงนามในสัญญาแลว สัญญาเลขที่ 59/2561 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ 2561 ระยะเวลาดําเนินการ 270 
วัน สงมอบงานแลว อยูระหวางเบิกจาย 
  (9)  งานปรับปรุงระบบไฟฟา ถนนสายหลักและสิ่งกอสรางประกอบ ผูชนะการเสนอ
ราคามาลงนามในสัญญาแลว สัญญาเลขท่ี 59/2561 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ 2560 สิ้นสุดสัญญา             
24 พฤศจิกายน 2561 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 5.10  ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ 
 สาระสําคัญโดยยอ 

ประธานสภาคณาจารยและข าราชการ  กลาววา  เน่ืองจากมีประเด็นที่ ยังค างอยู            
จากคณะกรรมการชุดเกา จํานวน 2 เร่ือง คือ ระเบียบวาดวยการสรรหาอธิการบดี   และนายก            
สภามหาวิทยาลัย  คณะกรรมการจะนําเขาพิจารณาในเดือนมิถุนายน 2561 และเน่ืองจากขอบังคับวาดวย
พนักงานมหาวิทยาลัย  ซึ่ งสภามหาวิทยาลัยลงนามแลว  และจะมีมติของสภาคณาจารย เพ่ือให            
สภามหาวิทยาลัยไดทบทวนในสวนใดบาง 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 5.11  ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. ผลการดาํเนินงาน ประจําเดือนเมษายน–พฤษภาคม พ.ศ. 2561 

2. แผนการดําเนินงานประจําเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2561 

3. สรุปผลการดําเนินงานตามแผนการใชจายงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จําแนกตามประเภทงบประมาณ ขอมูลสะสม 

ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 30 เมษายน 2561 

4. สรุปผลการดําเนินงานตามแผนการใชจายงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จําแนกตามประเภทรายจาย ขอมูลสะสม ตั้งแต

วันที่ 1 ตุลาคม 2560 –  30 เมษายน 2561 

5. สรุปผลการดําเนินงานตามแผนการใชจายงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จําแนกรายหนวยงาน ขอมูลสะสม ตั้งแตวันที่ 1

ตุลาคม 2560  – 30 เมษายน 2561 

6. สรุปผลการดําเนินงานตามแผนการใชจายงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๑ (ภาพรวม) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จําแนกรายหนวยงาน ขอมูลสะสม 

ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 30 เมษายน 2561 

7. (ราง) รายงานประจําป 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และให

หนวยงานที่เก่ียวของชวยตรวจสอบขอมูล  และหากมีแกไขใหสงกลับมาใหกองนโยบายและแผน

ภายในวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 เพ่ือดําเนินการปรับแกไขและนําแจงสภามหาวิทยาลัยตอไป 

8. (ราง) นโยบายการจัดสรรและการบริหารงบประมาณ ประจําปงบประมาณ         

พ.ศ.2562 ของมหาวิทยาลัย ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

9. (ราง) กรอบวงเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 มหาวิทยาลัย

ราชภฏัพระนครศรีอยุธยา 

10. สรุปขาวยุทธศาสตรดานการศึกษาที่เก่ียวของ 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ   อธิการบดีใหสรุปงานสําคัญที่ดาํเนินการโดยใหเพิ่มเติมในรายงานประจําป 
 

ระเบียบวาระที่ 5.12  ผูอํานวยการกองกลาง 
ขอมลูตามที่สํานักงานอธิการบดีเสนอ 
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ระเบียบวาระที่ 5.13  ผูอํานวยการกองพัฒนานกัศึกษา 
 สาระสําคัญโดยยอ 
  ผลการดําเนนิงาน เดือนเมษายน 2561 

1. วันที่ 4 เมษายน 2561 กิจกรรมเย็นทั่วหลามหาสงกรานต ณ วัดบรมพุทธาราม 
2. วันที่ 25 เมษายน 2561 เลือกตั้งนายกองคการบริหารนักศึกษา ณ ลานกิจกรรมกองพัฒนา

นักศึกษา 
3. วันที่ 25 เมษายน 2561 เลือกตั้งประธานสภานักศึกษา ณ ลานกิจกรรมกองพัฒนา

นักศึกษา 
4. วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 นําเสนอผลงานชมรมนักศึกษา ประจําปการศึกษา 2560

 ณ หองประชุมกองพัฒนานักศึกษา 
 

แผนการดําเนินงาน เดือนพฤษภาคม 2561 
1. วันที่ 11 - 13 พฤษภาคม 2561 โครงการประกันคุณภาพการศึกษาแกนักศึกษา และ

พิธีลงนามบันทึกขอตกลงรวมกัน (MOU) ดานการประกันคุณภาพการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ     
เทพสตร ี

2. วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 งานเชิดชูเกียรติผูนํานักศึกษา ณ หองประชุมตนโมก 
3. วันที่ 28 -30 พฤษภาคม 2561 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผูนํานักศึกษา เพ่ือพัฒนา

กิจการนักศึกษาสูความเปนเลิศ จังหวัดกาญจนบุรี 
4. วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานดานกิจการนักศึกษา 

ครั้งที่ 4 ณ หองประชุม กองพัฒนานักศึกษา 
5. วันที่ 4 มิถุนายน 2561 งานปจฉิมนิเทศนักศึกษา ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ  ประธานขอใหพิจารณาโครงการอบรมตองมีความชัดเจนในเรื่องกิจกรรมที่

ดําเนินการ  และตองมีเนื้อหาสาระสอดคลองกับแผนงานของมหาวิทยาลัย   
 

ระเบียบวาระที่ 5.14  ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา 
 สาระสําคัญโดยยอ 
  ผลการดําเนนิงาน เดือนเมษายน 2561 

1. วันท่ี 2 เมษายน 2561 ประกาศรายชื่อผูมีสิทธ์ิสอบสัมภาษณนักศึกษาภาคปกติ 
ประจําปการศึกษา 2561 (รอบ 2 การรับนักศึกษาระบบโควตาที่มีการสอบขอเขียนหรือปฏิบัติ)     
เวลา 13.00 น. กองบริการการศึกษา/www.aru.ac.th 

2. วันท่ี 4 เมษายน 2561 สอบสัมภาษณนักศึกษาภาคปกติ ประจําปการศึกษา 2561 
(รอบ 2 การรับนักศึกษาระบบโควตาที่มีการสอบขอเขียนหรือปฏิบัติ) เวลา 13.00 น. ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

3. วันที่ 7 - 8 เมษายน 2561 นักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร-อาทิตย)  สอบปลายภาคเรียน
ที่ 2/2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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4. วันที่  17 เมษายน 2561 ประกาศผลการคัดเลือกเปนนักศึกษาภาคปกติ ประจําป
การศึกษา 2561 (รอบ 2 การรับนักศึกษาระบบโควตาที่มีการสอบขอเขียนหรือปฏิบัติ)  เวลา 13.00 น.    
ณ กองบริการการศึกษา/www.aru.ac.th 

5. วันท่ี 21 เมษายน 2561 มหาวิทยาลัยจัดสอบเพื่อจัดจางเปนพนักงานจาง คร้ังที่ 
1/2561  องคการบริหารสวนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตําแหนงผูชวยครูและผูชวยครูผูดูแลเด็ก     
คร้ังที่ 1/2561 องคการบริหารสวนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เวลา 09.00 - 06.30 น. ณ อาคาร 6,7,
อาคาร 100 ป ศูนยภาษาและคอมพิวเตอร 

6.  วันที่ 22 เมษายน 2561 รายงานตัวและยืนยันสิทธ์ิเปนนักศึกษาภาคปกติ ประจําป
การศึ กษา 2561 (รอบ  2 การรับนักศึกษาระบบโควตาท่ีมีการสอบขอเขี ยนหรือป ฏิบัติ )                 
ณ หองประชุมอาคาร 100 ป ศูนยภาษาและคอมพิวเตอร 

7.  วันท่ี 23 เมษายน 2561 รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประจําปการศึกษา 2561     
(รอบ 5 คร้ังที่ 1) ถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2561  ณ กองบริการการศึกษา 

8. วัน ท่ี 25 เมษายน 2561 ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ  ค ร้ังที่  5/2561         
เวลา 09.00 น. ณ หองประชุมอยุธยา-อาเซียน  

9.  วันที่ 25 เมษายน 2561 สงผลคะแนนสอบตําแหนงผูชวยครูและผูชวยครูผูดูแลเด็ก 
ครั้งที่ 1/2561 ใหกับองคการบริหารสวนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เวลา 11.00 น. ณ องคการ
บรหิารสวนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

10.  วันท่ี 28 เมษายน 2561 นักศึกษาภาคภาคพิเศษ (เสาร - อาทิตย) ภาคเรียนท่ี 2/2560 
เร่ิมเรียนและพบอาจารยที่ปรึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

11.  วันที่  28 - 30 เมษายน 2561 และ 1-13 พฤษภาคม 2561  นักศึกษาภาคพิ เศษ     
(เสาร - อาทิตย) ประจําภาคเรียนที่ 3/2560 ลงทะเบียนเรียนผานระบบออนไลน (ตามแผนการเรียน)        
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 

แผนการดําเนินงาน เดือนพฤษภาคม 2561 
  1. วันท่ี 23 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2561รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ 
ประจําปการศกึษา 2561 (รอบ 5 คร้ังท่ี 1) ณ กองบรกิารการศกึษา 
  2. วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ถึงวันท่ี 15 กรกฎาคม 2561รับสมัครนักศึกษาภาคพิเศษ 
(เสาร-อาทิตย) ภาคเรียนที่ 1/2561 ณ กองบริการการศึกษา 
  3. วันที่ 9 พฤษภาคม 2561ประชุมคณาจารยที่สอนภาษาอังกฤษในการทดสอบวัด
ระดับพื้นฐานภาษาอังกฤษ (ARU Test)  เวลา 13.00 น. ณ หองประชุมสํานักงานอธิการบดี  
  4.  วันท่ี 15-18,21 พฤษภาคม 2561 นักศึกษาภาคปกติ ประจําปการศึกษา 2/2560 
สอบปลายภาคเรียน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 
  5. วันท่ี 23 พฤษภาคม 2561 ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ  คร้ังท่ี 6/2561   
เวลา 09.00 น. ณ หองประชุมอยุธยา-อาเซยีน  

6. วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ประกาศรายชื่อผูมีสิทธ์ิสอบขอเขียน คณะครุศาสตร 
และประกาศรายชื่อผูมีสิทธ์ิสอบสัมภาษณคณะมนุษยศาสตรฯ คณะวิทยาศาสตรฯ และคณะวิทยาการ
จัดการ เวลา 14.00 น. ณ กองบริการการศึกษา/www.aru.ac.th 
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7. วันที่ 26 พฤษภาคม 2561 สอบสัมภาษณนักศึกษาภาคปกติประจําปการศึกษา 
2561 (รอบ 5 คร้ังท่ี 1)  4 คณะ  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

8. วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 ประกาศผลการคัดเลือกเปนนักศึกษาภาคปกติ ประจําป
การศึกษา 2561 (รอบ 5 ครั้งท่ี 1)  เวลา 14.00 น. ณ กองบริการการศึกษา/www.aru.ac.th 

9. วันท่ี 31 พฤษภาคม 2561รายงานตัวและยืนยันสิทธ์ิเปนนักศึกษาภาคปกติ 
ประจําปการศึกษา 2561 (รอบ 5 ครั้งท่ี 1) ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย 

10. วันท่ี 31 พฤษภาคม 2561 นักศึกษาใหมภาคปกติ ประจําปการศึกษา 2561 
ตรวจสอบหอง เวลา และสถานที่สอบ เพื่อเขาทดสอบวัดระดับพื้นฐานภาษาอังกฤษกอนการอบรม     
ณ กองบรกิารการศึกษา/www.aru.ac.th 

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ   

 

ระเบียบวาระที่ 5.15  หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน 

 สาระสําคัญโดยยอ 
 ผลการดําเนนิงานเดือนเมษายน 2561 

1. รายงานผลการตรวจสอบการบริหารจัดการเงินรายไดตลาดนัด ประจําปงบประมาณ 
2561 ตรวจสอบการบริหารจัดการเงินรายไดตลาดนัด ประจําปงบประมาณ 2561 (ขอบเขต       
เดือนตุลาคม 60 – เดือนมีนาคม 61) และไดเสนอแนะใหงานการเงินและบัญชีดําเนินการแกไข       
ใหถูกตอง ดําเนินการแลวเสร็จ วันที่ 5 เมษายน 2561 

2. หนังสือรายงานการติดตามผลการดําเนินการตามแผนการปรับปรุงการควบคุม
ภายใน  รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในภาพรวมของมหาวิทยาลัย  
พรอมนําสงรายงานใหกับกลุมตรวจสอบภายในระดับกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ  ดําเนินการแลว
เสรจ็ วันที่ 23 เมษายน 2561 

3. รายงานการตรวจสอบ- การตรวจสอบดานการรับ-จาย*  * การรับ-จาย การถอนคืน
เงินรายไดแผนดินประเภทคาปรบัและการนําเงินสงคลังในระบบ GFMIS ผานระบบ KTB Corporate 
Online (e-Payment) ดําเนินการตรวจสอบตามที่กรมบัญชีกลางกําหนด 

-  ระบบการควบคุมภายในตามกระบวนการตางๆ  
-  การปฏบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวของ 
-  เอกสารหลักฐานการรับ-จาย ครบถวนถูกตอง  ดําเนินการแลวเสร็จ  วันที่  27 

เมษายน 2561 
4.  รายงานการติดตามการดําเนินงานเก่ียวกับการกํากับดูแลการปฏิบัติงานดานบัญชี 

การเงินและการจัดซื้อจัดจาง ติดตามการดําเนินงานเกี่ยวกับการกํากับดูแลการปฏิบัติงานดานบัญชี 
การเงินและการจัดซื้อจัดจาง  ตามที่กรมบัญชีกลางกําหนด ดําเนินการแลวเสร็จ วันท่ี 27 เมษายน 
2561 

5. รายงานผลการตรวจสอบงบทดลองเงินนอกงบประมาณ ประจําเดือนธันวาคม พ.ศ.2560 
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6. ดําเนินการตรวจสอบงบทดลองเงินนอกงบประมาณ  ประจําเดือนธันวาคม พ.ศ.2560 
ของระบบบัญชี 3 มิติ  และไดเสนอแนะใหงานการเงินและบัญชีดําเนินการตรวจสอบและแกไข       
ใหถูกตอง ดําเนินการแลวเสร็จ วันที่ 30 เมษายน 2561 

7.  รายงานสรุปการรับ – จาย เงินรายไดตลาดนัด และรายงานสรุปขอมูลเงินรายได
ตลาดนัดที่ไดรับจัดสรร ประจําเดือนเมษายน พ.ศ.2561 สอบทานการรับ – การจายเงินรายไดตลาด
นัด  และสอบทานขอมูลเงินรายไดตลาดนัดที่ไดรับจัดสรร เพ่ือตรวจสอบความถูกตองและความมีอยู
จริง ดําเนินการแลวเสร็จ วันท่ี 30 เมษายน 2561 

8. รายงานผลการตรวจสอบดานการจัดซื้อจัดจาง (Compliance) 
   - วิธีพิเศษ 
   - วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส (e-market) 
   - วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)  ดําเนินการตรวจสอบ 
   - ระบบการควบคุมภายในตามกระบวนการตางๆ  
   - การปฏบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวของ 
   - การนําขอมูลเขาสูระบบครบถวน ถูกตอง และเปนปจจุบันดําเนินการแลวเสร็จ  

วันที่ 27 เมษายน 2561 
9.  ติดตามเช็คคางจาย ติดตามงานการเงิน เร่ืองเช็คคางจายของปงบประมาณ 2554, 

2556, 2557, 2558 และป 2559 ที่ผูมีสิทธ์ิไดรับเงินตามเช็คยังไมไดนําเช็คไปข้ึนเงินที่ธนาคาร  อยูใน
ระหวางดําเนินการ  

แผนการดําเนินงาน  ประจําเดือนพฤษภาคม 2561 
    1.  ตรวจสอบการปฏิบัติงานในระบบงานความรบัผิดทางละเมิดและแพง 

  - ระบบงานความรับผดิทางละเมิด 
  - ระบบงานความรับผดิทางแพง 
  - ระบบงานผิดสัญญารับทุน/ลาศึกษา 
  - ระบบงานฐานขอมูลลูกหนี้   
  - งานนิติการ 

  2.  ตรวจสอบงบทดลองเงินนอกงบประมาณประจําเดือน  
      - งานการเงินและบัญช ี
      -  สอบทานบัญชีเงนิฝากธนาคารของมหาวิทยาลัย  
      - งานการเงินและบัญช ี
      3.  การบริการใหคําปรึกษา  เพ่ือเพิ่มคุณคาและปรับปรุงกระบวนการทํางาน การควบคุมภายใน 
     - ทุกหนวยงาน 
 

มติ/ความคดิเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ    
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ระเบียบวาระที่ 5.16  ประธานคณะกรรมการดําเนินงานศูนยฝกปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ 
(อาคารสวนหลวง) 

- ไมมี - 

ระเบียบวาระที่ 5.17  รองอธิการบดี 

ระเบียบวาระที่ 5.17.1  รองอธิการบดีฝายบริหาร 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. งานอาคารสถานท่ี  

1.1 งานกอสรางอาคารเรียนรวมและโรงอาหาร ทางบริษัทผูรับจางไดสงมอบงานงวดที่ 

19 (งวดสุดทาย) แลว อยูระหวางดําเนินการตรวจการจางโดยคณะกรรมการ และจะสามารถใชงาน

อาคารไดภายในเดือน พฤษภาคม 2561 โดยจะมีการยายรานคาโรงอาหารเดิม 18 รานคามาเปด

ดําเนินการใหบริการอาหารที่อาคารหลังใหม และจะปรับใชอาคารโรงอาหารเดิมเพ่ือประโยชนอื่นตาม

ความเหมาะสมตอไป  

1.2 อยูระหวางการปรับปรุงถนนสายหลัก  ระบบสายสงไฟฟาและสายสัญญาณการสื่อสาร

ตั้งแตประตูทางเขามหาวิทยาลัยไปจนถึงอาคารเรียนรวมและโรงอาหาร จะเริ่มดําเนินงานตั้งแตเดือน 

เมษายน 2561  เปนตนไป ซึ่งระหวางการกอสรางจําเปนตองปดการจราจรเนื่องจากมีการกอสรางระบบ

ไฟฟา (นําสายไฟฟาและระบบสื่อสารลงจากอากาศ) หลังคาคลุมทางเดิน ระบบระบายน้ําและระบบประปา 

รวมถึงผิวการจราจรใหม  โดยการทํางานจะแบงออกเปน 3 ระยะคือ ระยะที่ 1  ตั้งแตแยกกองพัฒนา

นักศึกษาถึงแยกอาคาร  ครุศาสตรใหม ระยะท่ี 2 จากแยกอาคารครุศาสตรใหมถึงอาคารเรียนรวมและโรง

อาหารแหงใหม และระยะที่ 3 จากประตูทางเขาถึงแยกกองพัฒนานักศึกษา รวมระยะเวลาการดําเนินงาน

ตามสัญญา 270 วัน สิ้นสุดสัญญาในเดือน พฤศจิกายน 2561 ในระหวางการกอสรางจะตองมีการปรับ

ระบบการจราจรและการจอดรถจึงสงกระทบทําใหเกิดความไมสะดวก 

1.3 รถบัสทะเบียน 40-0492 ที่สงเขาซอมตัวถังทําสี ปรับปรุงภายในหองโดยสารรวมถึง

ระบบไฟฟาและระบบปรับอากาศดําเนินการแลวเสร็จ และจะใชเวลาอีกระยะในการปรับปรุงชวงลาง

เพื่อความปลอดภัยและมีแผนในการซอมปรับปรุงรถบัสอีกหนึ่งคันที่เหลือซึ่งจะทําใหมีรถบัสพรอมใช

งาน จํานวนรวม 3 คันภายในปงบประมาณน้ี  

1.4 อยูระหวางการปรับปรุงอนุสรณสถานทานเฉกอะหมัด โดยไดรับการสนับสนุน

งบป ระมาณ จากองค ก ารบริห ารส วน จังห วัด  (อบจ .) เป น จําน วน เงิน  2 ,200 ,000 บ าท                 

จากปงบประมาณ 2560 โดยจะทําการปรับปรุงอนุสรณสถานและภูมิทัศนโดยรอบตลอดจนศาลาฝง

ตรงขามอนุสรณสถาน (เปลี่ยนหลังคา ปรบัปรงุผนังและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ) 

1.5  ตามท่ีมหาวิทยาลัยไดขอรับการจัดสรรงบประมาณ  งบลงทุน ในปงบประมาณ 2562  

อาคารที่จะเกิดขึ้นคืออาคารหอประชุม มูลคา 200 ลานบาท  ผังอาคารลงได 2 แหง คือ แทนหอประชุม

และโรงอาหารเดิม  และบริเวณที่กางสแลมไว  คิดวาที่จะเหมาะสมท่ีสุดคือลงท่ีตลาดนัดสแลม  ซึ่งอาคาร
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นี้จะกวางมาก สามารถบรรจุคนได 2,000 ที่น่ัง  แตดานหลังอาคารจะชนกับโรงเรียนสาธิต  ซึ่งสระน้ํา

อาจจะถูกถมท่ีไป  ดานหลังจะตดัถนนใหม   

  2. งานบริหารทั่วไปและประชาสัมพันธ 

     2.1 อยูระหวางการดําเนินการทบทวนปรับปรุงการจัดทําแผนอัตรากําลังระยะ 4 ป     

ของทุกหนวยงาน โดยการพิจารณาประกอบควบคูไปกับการจัดทําโครงสรางการแบงสวนราชการ

ภายในใหม ซึ่งจะเสนอขออนุมัติตอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยควบคู กัน โดยคาดวาจะใชเวลา

ดําเนินการอีก 1 เดือน ขณะนี้สํานักงานอธิการบดีและผูอํานวยการกองรวมถึงหัวหนาสํานักงาน และ

คณะทํางานรวมกันดําเนินการทุกบายวันจันทร พุธ ศุกรของทกุสัปดาห 

3. งานวิเทศสัมพันธ 

    3.1 เม่ือวันที่ 5 เมษายน ที่ผานมาและตอเนื่องอีกหลายครั้ง ผูแทนมหาวิยาลัยหนาน

ชาง มณฑลเจียงซี ไดเขาพบคณะผูบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อเจรจาความรวมมือทางวิชาการ โดยในป

แรกเปนการสงนักศึกษาจีนเขาศึกษาในระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 ป ของคณะวิทยาการจัดการ

จํานวนประมาณ 150 คน ในหลักสูตรที่มีความพรอม และมีแผนที่จะขยายเพิ่มเติมในระดับปริญญาโท

และเอก โดยทางจีนจะสนับสนุนดานบุคลากรเพื่อชวยการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอน 

รวมถึงความรวมมือดานวิชาการอื่นเชน การแลกเปลี่ยนอาจารย ในการนี้มหาวิทยาลัยจะนําเสนอเขาสู     

การพิจารณาในคณะกรรมการชุดตางๆ เพื่อขอความเห็นชอบตามลําดับ 

   3.2 อยูระหวางการปรับการดําเนินงานของศูนยภาษาเพ่ือรองรับพันธกิจหลัก 6 ดาน

ของมหาวิทยาลัยดังนี้ 

      1. การจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษในกลุมวิชาการศึกษาทั่วไปและ   

วิชาแกน (ที่ไมใชรายวิชาของหลักสูตรภาษาอังกฤษหรือการสอนภาษาอังกฤษ) 

      2.  พัฒนานักศึกษาและบุคลากร ใหมีสมรรถนะการสื่อสารภาษาอังกฤษใหม

เปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 

      3. จัดหารายไดจากการบริการวิชาการในการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษใหกับ

บุคคล และหนวยงานภายนอก 

     4. เปนศูนยทดสอบวัดระดับทางภาษาที่ไดมาตรฐานสากล 

     5. ประสานความรวมมือกับตางประเทศเพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัยสูสากล 

     6. บริหารจัดการหลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรที่จัดการศึกษาเปนภาษาอังกฤษ 

(EP) ของมหาวิทยาลัย 

    3.3  โครงการ English Boot Camp ใน Phase 2 ของมหาวิยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แหง    

จะมีการดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ.2562 เปนการดําเนินการตอจาก Phase 1 ที่รับผิดชอบโดย 

สพฐ. ซึ่งจะดําเนินการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษใหกับครูผูสอนภาษาอังฤษของทุกหนวยงาน      

ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทยท้ังระบบ 

    3.4 โครงการพัฒนาครูของครู โดยคณะกรรมการยุทธศาสตรตางประเทศมหาวิทยาลัย

ราชภัฏ จะดําเนินการใน Phase 1 เดือน กรกฎาคม 2561 รวม 2 ประเทศคือ ประเทศออสเตรเลีย    
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ที Victoria University และประเทศมาเลเซีย University of Putra ระยะที่  2 เดือน กันยายน       

ถึง พฤศจิกายน 2561 ประเทศสหรัฐอเมริกาที่ California State University San Bernardino และ 

Sam Houston State University ป ระ เท ศนิ วซี แ ล น ด ท่ี  Victoria University of Wellington 

รวมถึงประเทศฟนแลนดและ จีนไตหวัน รับสมัครผูเขารวมโครงการจากอาจารยที่ทําหนาท่ีสอน

นักศกึษาครูเดินทางไปฝกอบรมเทคนิคการสอนนักศึกษาครูเปนเวลา 1 เดือน 

     3.5  โครงการความรวมมือกับมหาวิทยาลัยในประเทศออสเตรเลยี ขณะนี้มหาวิทยาลัย

ราชภัฏทั้ ง 38 แห ง มี  MOU กับมหาวิทยาลัย  Victoria (VU) และมหาวิทยาลั ย  Southern 

Queensland (USQ) และอยูระหวางขั้นการลงนามกับ Queensland University of Technology 

(QUT) ซึ่งจะเกิดประโยชนตอการพัฒนาคุณวุฒิอาจารยในระดับปริญญาเอก โดย VU และ QUT จะ

ใหทุนยกเวนคาเรียนตลอดหลักสูตร  ปละ 6 ทุนและ USQ จะลดคาเรียน 75% โดยไมจํากัดจํานวน 

    3.6  มหาวิทยาลัยจะลงนามความรวมมือเพ่ือเปนศูนยทดสอบ TOEFL ITP ซึ่งจะมีผล

ทําให นักศึกษาและบุคลากร ตลอดจนประชาชนทั่วไปสามารถทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษตาม

มาตรฐาน TOEFL ITP ไดที่มหาวิทยาลัย 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ   

 

ระเบียบวาระที่ 5.17.2  รองอธิการบดีฝายนโยบายและแผน 
 

 สาระสําคัญโดยยอ 
  ผลการดําเนนิงาน ประจําเดือนเมษายน – พฤษภาคม 2561 

1. วันที่ 10 เมษายน 2561 การประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา (กบ.) คร้ังท่ี 4/2561  เวลา 13.30 น.  ณ หองประชุมอยุธยา-อาเซียน 

2. วันที่ 11 เมษายน 2561 รวมกิจกรรมวันสงกรานต สืบสานวัฒนธรรมไทย ประจําป 
พ.ศ. 2561  เวลา 08.30 น. ณ สถาบันอยุธยาศึกษา 

3. วันที่ 17 เมษายน 2561 ประชุมคณะกรรมการเรงรัดติดตามการใชจายงบประมาณ 
คร้ังที่ 7/2561  เวลา 13.30 น. ณ หองประชุมอยุธยา –อาเซียน   

4. วันที่ 18 เมษายน 2561 รวมพบปะหารือผูวาราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
“สภากาแฟ” แบบไมเปนทางการ  เวลา 07.30 – 08.30 น.  ณ หองประชุมอูทองโรงพยาบาล
พระนครศรีอยุธยา 

5. วันที่ 24 เมษายน 2561 ประชุมและรับฟงความคิดเห็นงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562  เวลา 09.30 น. ณ สํานักงบประมาณ 

6. วันท่ี 25 เมษายน 2561 รวมตอนรับแขกผูมีเกียรติ ท่ีมารวมงาน กิจกรรมคาย
ประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยา“โครงการสานใจไทย สู ใจใต  รุนที  33” เวลา 10.00 น .                
ณ หองประชุมอาคาร 100 ป 

7. วันที่ 26 เมษายน 2561 ประชุมคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล
งานของมหาวิทยาลัย คร้ังท่ี 7/2561  เวลา 09.30 น. ณ หองประชุมอยุธยา-โปรตุเกส 
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8. วันที่ 26 เมษายน 2561 ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 
สํานักงานอธิการบดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1/2561เวลา 13.30 น. ณ หองประชุม
อยุธยา-อาเซียน 

9. วันท่ี 26 เมษายน 2561 ประชุมคณะทํางานจัดทําแผนอัตรากําลัง 4 ป (ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุ ธยา เวลา 14.30 น.               
ณ หองประชุมสํานักงานอธิการบดี 

10. วันที่ 27 เมษายน 2561 ประชุมพิจารณา ตรวจสอบ ตัวชี้ วัดผลการดําเนินงาน    
(Key Performance Indicators : KPIs) ส ายสนั บส นุ น วิช าก าร ระดั บ ป ฏิ บั ติ ก าร ครั้ งที่  4
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  เวลา 08.30 – 16.30 น.  ณ หองประชุมชั้น 4 สํานักวิทย
บรกิารและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

11. วันท่ี 30 เมษายน 2561 รวมลงคะแนนเลือกตั้งคณะกรรมการสภาคณาจารยและ
ขาราชการ  เวลา 09.30 – 14.00 น. ณ หองประชุมอยุธยา-อาเซียน 

12. วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 คณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัย ดูขอมูลประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย เวลา 09.00 น. ณ หองประชุม       
อยุธยา - โปรตุเกส 

13. วันท่ี 1 พฤษภาคม 2561 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและดําเนินงานประกัน
คุณภาพการศกึษา คร้ังท่ี 2/2561  เวลา 13.30 น. ณ หองประชุมอยุธยา-อาเซียน 

14. ประชุมกําหนดยุทธศาสตรการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  วันที่ 3 พฤษภาคม 2561  
เวลา 09.30 น. ณ สถาบันอยุธยาศึกษา 

15. วันท่ี 7 พฤษภาคม 2561 รวมงานจัดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU)    
ดานการตอตานทุจรติ ครั้งท่ี 2/2561  เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ หองประชุม  อาคาร 100 ป 

16. วันท่ี 7 พฤษภาคม 2561  ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนงานตามนโยบายที่
ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูมิภาค – ภาคกลาง เวลา 10.00 -
16.30 น. ณ หองประชุมตนโมก อาคารบรรณราชนครนิทร 

17. วัน ท่ี 8 พฤษภาคม 2561 เขารวมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง New Teacher 
Education 4.0   เวลา 08.30 - 16.30 น.  ณ หอง 204 อาคารครสุรรพสิทธ์ิ  

18. วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 ประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผล
งานของมหาวิทยาลัย พรอมดวยอนุกรรมการ เวลา 08.30 น. ณ  หองประชุมอยุธยา-โปรตุเกส 

19. วันท่ี 9 พฤษภาคม 2561 ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา     
ครั้งท่ี 5/2561 เวลา 09.30 น.  ณ  หองประชุม อยุธยา-อาเซยีน 

20. วันที่ 15 พฤษภาคม 2561  ประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา (กบ.) ครั้งที่ 5/2561 เวลา 13.30 น. ณ หองประชุมอยุธยา - อาเซยีน 
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สรุปกรอบวงเงินคําขอตั้งงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562  
1. มหาวิทยาลัยไดจัดทําคําของบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 

รวมทั้งสิ้นจํานวน 433,211,200 บาท แบงออกเปน 
 งบบุคลากร   จํานวน  72,896,100 บาท 
 งบดําเนินงาน    จํานวน  24,995,400  บาท 
 งบลงทุน   จํานวน 141,587,000 บาท 
 งบเงนิอุดหนุน   จํานวน 151,244,800 บาท 
 งบรายจายอื่น    จํานวน  42,487,900  บาท 

 

แผนการดําเนินงาน  ประจําเดือนพฤษภาคม 2561 
1. วันที่ 16 พฤษภาคม  2561 อบรมผูใชงานระบบบริหารจัดการดานงบประมาณและ   

การคลัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น.  ณ  หอง 31104 อาคารศูนยภาษาและ
คอมพิวเตอร (อาคาร 100 ป) 

2. วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 ประชุมคณะกรรมการสอบสวนวินัยมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา เวลา 09.30 – 12.00 น. ณ หองประชุมอยุธยา-ฮอลันดา 

3. วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 ประชุมคณะกรรมการเรงรัดติดตามการใชจายงบประมาณฯ 
ครั้งที่ 8/2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  เวลา 13.30 น. ณ  หองประชุมอยุธยา-อาเซียน 

4. วันที่ 21 - 22 พฤษภาคม  2561 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทําแผนปฏิบัติราชการ
ประจําป พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ณ  กรีนเนอรี่ รีสอรท  จังหวัดนครราชสีมา 
 

มติ/ความคดิเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ    

 

ระเบียบวาระที่ 5.17.3  รองอธิการบดีฝายวิชาการ 

 สาระสําคัญโดยยอ 
  ผลการดําเนินงานเดือนเมษายน  2561 
  1. วันที่ 3 เมษายน 2561 รวมประชุมคณะกรรมการประสานกิจเครือขายพัฒนาบัณฑิต
อุดมคติไทยเขตภาคกลางที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
  2. วันที่ 5 เมษายน 2561 รวมประชุมพิจารณาสภาพปญหาของการดําเนินการคัดเลือก
บุคคลเขาศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) เพ่ือวางแผนการรับนักศึกษาในรอบ 5 ที่สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
  3. วันท่ี 14 เมษายน 2561 รวมกับอธิการบดีรดน้ําดําหัวทานบุญพันธ  แขวัฒนะ เนื่องใน
โอกาสวันสงกรานต 
  4. วันที่  18 เมษายน 2561 ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ท่ีหองประชุม         
อยุธยา - อาเซยีน 
  5. วันที่  21 - 24 เมษายน 2561 ดําเนินการสอบ ประมวลผลการสอบแขงขันเปน
พนักงานจาง ตําแหนงผูชวยครู และผูชวยครูผูดูแลเด็กของโรงเรียนและศูนยพัฒนาเด็กกอนวันเรียน   
ในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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  6. วันที่ 25 เมษายน 2561 ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 6/2561 มีระเบียบ
วาระพิจารณา เรื่อง การใหความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2561) และหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการแสดง (หลักสูตร
ปรบัปรุง พ.ศ. 2561) 
  7. วันที่  26 เมษายน 2561 รวมประชุมกับตั วแทนมหาวิทยาลัยหนานซาง  เร่ือง              
การแลกเปลี่ยนนักศึกษา   
 

  แผนงานเดือนพฤษภาคม 2561 
  1. การรับสมัคร การคัดเลือกนักศึกษา และการรายงานตัวและยืนยันสิทธ์ิเปนนักศึกษา
ภาคปกติ  ประจําปการศึกษา 2561 (รอบ 5 ครั้งท่ี 1) 
  2. วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 7/2561 มีระเบียบ
วาระพิจารณา เรื่อง การใหความเห็นชอบหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2561) 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ   

 

ระเบียบวาระที่ 5.17.4  รองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษและกฎหมาย 

 สาระสําคัญโดยยอ 
งานนิติการ 
1. วันท่ี 2 เมษายน 2561 ประชุมคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล

งานของมหาวิทยาลัย (นอกรอบ) (นางศิขรินทร  สุวรรณทัศน) 
2. วันที่  3 เมษายน 2561 เขารวมโครงการสัมมนาชี้แจงขอบังคับ ก.ร.อ. เก่ียวกับ          

การพิจารณาอุทธรณและรองทุกขของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (นางศิขรินทร สุวรรณทัศน) 
3. วัน ท่ี  4 เมษายน  2561 เข ารวมประชุมสภามหาวิทยาลัย  ค ร้ังที่  3/2561           

(นางศรารติา แจงพันธ  นางศิขรินทร สวุรรณทัศน) 
4. วันที่ 10 เมษายน 2561 เขารวมประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) 

คร้ังที่ 4/2561 (นางศิขรนิทร สุวรรณทัศน) 
5. วันที่ 18 เมษษยน 2561 ประชุมคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทาง

ละเมิด กรณีปลอมและใชวุฒิการศึกษาปลอม (นางศิขรินทร สุวรรณทัศน) 
6. วันที่  21 เมษายน 2561 ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงและยกรางกฎหมาย       

ของมหาวิทยาลัย คร้ังที่ 4/2561 (นางศราริตา แจงพันธ  นางศขิรินทร สุวรรณทัศน ) 
7. วันที่ 21 เมษายน 2561 ประชุมคณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางรอยแรง กรณีสอน

ไมตรงตามหลักสูตร (นางศราริตา แจงพันธ นางศขิรินทร สุวรรณทัศน) 
8. วันที่ 22 เมษายน 2561 ประชุมคณะกรรมการสอบสวน วินัยอยางรอยแรง       

กรณีสอนไมตรงตามหลักสูตร (นางศราริตา แจงพันธ นางศิขรินทร สุวรรณทัศน) 
9. วันที่ 23 เมษายน 2561 ประชุมคณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางรอยแรง กรณีสง

เกรดชา ครั้งที่ 1/2561 (นางศิขรินทร สุวรรณทัศน นางสาวศิริลักษณ สุคันธชาติ) 



 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  คร้ังที่  6/2561 

 

49 

10. วันที่ 24 เมษายน 2561 ประชุมคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทาง
ละเมิด กรณีปลอมและใชวุฒิการศึกษาปลอม (นางศิขรินทร  สุวรรณทัศน) 

11. วันที่ 25 เมษายน 2561 ไปชวยงานสานใจไทยสูใจใต คร้ังที่  33 อาคาร 100 ป 
(นางสาวศิริลักษณ  สุคนัธชาติ)  

12. วันที่ 26 เมษายน 2561  ประชุมคณะกรรมการตรวจติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย (นางศิขรินทร  สุวรรณทัศน) 

13. วันที่ 26 เมษายน 2561 ไปศาลปกครองกลาง เพ่ือประสานคดีความตางๆ 3 คดี 
(นางศรารติา แจงพันธ) 

14.  วันที่ 30 เมษายน 2561 เขารวมการอบรม เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความ
โปรงใสการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 
 

งานกิจการคณะกรรมการ 
ผลการดําเนินงานประจําเดือนเมษายน 2561 
1. วันที่   4 เมษายน 2561 ประชุมสภามหาวิทยาลั ย  คร้ังที่  4/2561  เวลา 09.30 น.                    

ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน  สํานักงานอธิการบด ี
2. วันที่  4 เมษายน 2561 ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ครั้งที่  27(6)/2561            

เวลา 09.30 น. ณ หองประชุมอยุธยา – ฮอลันดา  สํานักงานอธิการบดี 
3. วันท่ี 4 เมษายน 2561 ประชุมคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ คร้ังที่  25(5)/2561        

เวลา 09.30 น. ณ หองประชุมอยุธยา – ฮอลันดา  สํานักงานอธิการบดี 
4. วันที่  10 เมษายน 2561 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  คร้ังที่  4/2561             

เวลา 13.30 น. ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน  สํานักงานอธิการบดี 
5. วันที่ 18 เมษายน 2561 ประชุมสภาคณาจารยและขาราชการ  ครั้งที่ 6/2561  เวลา 13.30 น. 

ณ หองประชุมอยุธยา – โปรตุเกส  สํานักงานอธิการบดี 
6. วันที่  14  มีนาคม  2561  ประชุมคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ คร้ังที่ 24(4)/2561  

เวลา 13.30 น.  ณ หองประชุมอยุธยา –  โปรตุเกส  สํานักงานอธิการบดี 
7. วันที่ 26 เมษายน 2561 ประชุมคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  คร้ังที่ 3/2561  

เวลา 09.30 น.  ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน  สํานักงานอธิการบดี 
 

แผนการดําเนนิงานประจําเดือนพฤษภาคม 2561 
1. วันที่   9  พฤษภาคม 2561 ประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้ งที่  5/2561  เวลา 09.30 น.               

ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน  สํานักงานอธิการบด ี
2. วันที่  9 พฤษภาคม 2561 ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ครั้งที่  29(8)/2561         

เวลา 09.30 น. ณ หองประชุมอยุธยา – ฮอลันดา  สํานักงานอธิการบดี 
3. วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 ประชุมคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ครั้งที่ 27(7)/2561    

เวลา 09.30 น. ณ หองประชุมอยุธยา – ฮอลันดา  สํานักงานอธิการบดี 
4. วันที่  15  พฤษภาคม 2561 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  คร้ังท่ี 5/2561        

เวลา 13.30 น. ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน  สํานักงานอธิการบดี 
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5. วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 ประชุมคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  คร้ังที่ 5/2561  
เวลา 09.30 น.  ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน  สํานักงานอธิการบดี 

 

ผลการดําเนินงานคณะกรรมการดําเนินงาน ITA เมษายน พ.ศ. 2561 
1. วันที่ 4 เมษายน 2561  คณะกรรมการดําเนินงาน ITA โดย ผศ.ธาตรี มหันตรัตน รองอธิการบดี 

และประธานกรรมการ ITA ประชุมปรึกษาหารือวาระพิเศษ เพื่อเตรียมตอนรับ พลเอก ธีระเดช ฉัตรเสถียรพงศ 
เลขาธิการมูลนิธิตอตานการทุจริต ที่จะเขาเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย ในวันจันทรที่ 9 เมษายน 2561 นี้ เพื่อวางแผน
จัดทําบันทึกขอตกลง MOU โดยมหาวิทยาลัยเปนเจาภาพสถานท่ี 

2. วันท่ี 9 เมษายน 2561 ตอนรับ พลเอก ธีระเดช ฉัตรเสถียรพงศ เลขาธิการมูลนิธิตอตาน      
การทุจริตเขาเยี่ยมชมสถานที่และเตรียมการในการจัดทําบันทึกขอตกลง MOU 10 สถาบันอุดมศึกษา                
ณ หองประชุมอยุธยา-อาเซียน อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  โดยมีผูบริหาร
มหาวิทยาลัยเขารวมตอนรบั 

3. วันที่ 10 เมษายน 2561 ประชุมเตรียมงานเพ่ือเตรียมสถานท่ีในการจัดทําบันทึกขอตกลง MOU 
รวมกับมูลนิธิตอตานการทุจริต และสถาบันอุดมศึกษา องคกรเอกชน จาก 10 สถาบัน ในวันจันทรที่ 7 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2561 เวลา 11.30-12.00 น. ณ หองประชุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

4. วันที่ 26 เมษายน 2561 คณะกรรมการดําเนินงาน ITA มหาวิทยาลัย นําโดย ผศ.บุญไท เจริญผล 
รองประธานกรรมการ ITA เปนประธานการประชุม เพ่ือวางแผน ปรึกษาหารือ เกี่ยวกับการตอนรับอธิการบดีและ
ผูบริหาร 12 สถาบันระดับอุดมศึกษา ภาคกลาง ที่จะมาจัดทําบันทึกขอตกลง MOU การตอตานการทุจริต        
โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเปนเจาภาพสถานที่ ในวันจันทรที่ 7 พฤษภาคม 2561 นี ้

5. วันที่ 30 เมษายน 2561 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การประเมินคุณธรรมและความโปรงใส
การดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจําป งบประมาณ      
พ.ศ. 2561 ณ หองประชุมตนโมก อาคารบรรณราชนครนิทร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

6. วันที่ 30 เมษายน 2561 นักวิจัยโครงการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน
ของหนวยงานภาครัฐ ITA ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่ปรึกษาโครงการโดยมี ศาสตราจารย พลตํารวจตรีหญิง 
พัชรา สินลอยมา คณบดีคณะนิติวิทยาศาสตร โรงเรียนนายรอยตํารวจ เปนหัวหนาโครงการ ไดเขาเก็บขอมูล     
การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561     
กลุมตัวอยางของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก External ในครั้งน้ีเปนนักศึกษา จํานวน 130 คน ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

แผนการดําเนินงานคณะกรรมการดําเนินงาน ITA พฤษภาคม-มิถุนายน พ.ศ. 2561 
1. วันที่  2 พฤษภาคม 2561 คณะกรรมการดําเนินงาน ITA และ คณะกรรมการดําเนินงาน           

การจัดทําบันทึกขอตกลง MOU  ประชุมเตรียมงานและปรึกษาหารือการจัดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือ 
(MOU) ดานการตอตานการทุจริต ครั้งที่ 2/2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเปนเจาภาพสถานที่        
ในวันจันทรที่ 7 พฤษภาคม 2561 นี้ โดยมี ผศ.ธาตรี มหันตรัตน รองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษและกฎหมาย     
เปนประธานการประชุม และ ผศ.บุญไท เจริญผล ผูชวยอธิการบดีฝายงานประกันคุณภาพ ประธานฝายปฏิคม และ
มีคณะกรรมการดําเนินงานฝายตางๆ  เขารวมประชุมวางแผนการดําเนินงานในคร้ังนี้ 
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2. วันท่ี 7  พฤษภาคม  2561 จัดกิจกรรมการจัดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU)          
ดานการตอตานการทุจริต คร้ังที่ 2/2561 ระหวาง มูลนิธิตอตานการทุจริต กับ  สถาบันการศึกษา และองคกร   
แนวรวมการตอตานการทุจริต และการเสวนาทางวิชาการดานการตอตานการทุจริต เวลา 08.30 – 12.00 น.            
ณ หองประชุม อาคารศูนยภาษาและคอมพิวเตอร (อาคาร 100 ป ) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา          
โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เปนเจาภาพดานสถานท่ี โดยศาสตราจารยพิเศษ วิชา มหาคุณ  
ประธานกรรมการมูลนิธิตอตานการทุจริต ประธานในพิธีเปดการจัดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU)       
ดานการตอตานการทุจริต มีดร.สุจินต  ไชยชุมศักดิ์  ผูวาราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  นายสันติ  จิตตปราณี
ชั ย  ผอ.ปปช.ประจํ าจังหวัดพระนครศรีอยุ ธยา ดร.เกษม บํ ารุงเวช อธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ผูทรงคุณวุฒิ และ ผูแทนนักศึกษา และจัดเสวนาทางวิชาการ “เยาวชนกับบทเรียนตานโกง” 
โดย ผศ.ธาตรี มหันตรัตน รองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษและกฎหมาย  นายทศพร รัตนมาศทิพย  กรรมการมูลนิธิ
ตอตานการทุจริต  นางศิริรัตน วสุวัต กรรมการมูลนิธิตอตานการทุจริต  นายศุภโชค กลึงกลม  นักศึกษา  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และยุวทูตชอสะอาด และมีสถาบันการศึกษาอีก 10 สถาบันเขารวมจัดทํา
บันทึกขอตกลงฯ ดังน้ี  

(1) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
(2) มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  
(3) มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี  
(4) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี
(5) มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
(6) มหาวิทยาลัยสยาม 
(7) มหาวิทยาลัยราชพฤกษ 
(8) สถาบันเทคโนโลยีแหงอโยธยา 
(9) วิทยาลัยชุมชนสระแกว 
(10) สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศกึษาเอกชน 
เพื่อเปนการสนับสนุนและสงเสริมกิจกรรมในการปลูกฝงคานิยม คุณธรรมและจริยธรรม และเปน

สวนหนึ่งในการพัฒนาสังคม เยาวชน ใหเปนคนดี มีความซื่อสัตย สุจริต ตอไป 
3. วันที่ 8 - 31 พฤษภาคม 2561 จัดทําขอมูลและจัดเตียรมเอกสารหลักฐานตามแบบสํารวจ

หลักฐานเชิงประจักษ (Evidence-based) 
4. วันที่ 15 มิถุนายน 2561 จัดสงแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ (Evidence-based) ไปยังที่

ปรึกษาโครงการโรงเรียนนายรอยตํารวจ 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ   
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ระเบียบวาระที่ 5.17.5  รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษาและวิจัยและพัฒนา 

 สาระสําคัญโดยยอ 
ขอใหแตละหนวยงานจัดสงแบบฟอรมกิจกรรมทําดีดวยหัวใจเพ่ือพอ ที่จะจัดกิจกรรมในวันที่ 

26 กรกฎาคม 2561 
  

  มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 
     

ระเบียบวาระที่ 5.17.6  ผูชวยอธิการบดีฝายประกันคุณภาพ 

 สาระสําคัญโดยยอ 

  ผลการดําเนนิงาน เดือนเมษายน 2561 
1. วันที่ 25 เมษายน 2561 กิจกรรมสานใจไทยสูใจใตคร้ังที่ 33 
2. วันที่  30 เมษายน 2561 จัดอบรม เร่ืองการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส             

การดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ITA ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ หองประชุมตนโมก 
3. วันท่ี 1 พฤษภาคม 2561 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและดําเนินงานประกันคุณภาพ

การศึกษา ครั้งที่ 2/2561  
4. วันที่  7 พฤษภาคม 2561 พิธีบันทึกขอตกลงความรวมมือดานการตอตานทุจริต           

ครั้งที่ 2/2561 ระหวางมูลนิธิตอตานทุจริต กับ สถาบันการศึกษา และองคกรแนวรวมการตอตานทุจริต 
แผนการดําเนินงาน  ประจําเดือน พฤษภาคม  - มิถุนายน พ.ศ. 2561 
1. วันที่  11-18 พฤษภาคม 2561  คณะ สํานัก/สถาบัน จัดสงผลงานแนวปฏิบัติที่ดี 

ปงบประมาณ 2561 มายังงานประกันคุณภาพ 
2. วันที่ 20 พฤษภาคม 2561 หลักสูตร คณะ สํานัก สถาบัน และมหาวิทยาลัย สงผล    

การติดตามการดําเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) รอบ 9 เดือน  
หลักสูตร คณะ สํานัก สถาบัน และมหาวิทยาลัย สงรายงานผลการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับ หลักสูตร คณะ สํานัก สถาบัน และระดับมหาวิทยาลัย รอบ 9 เดือน หลักสูตร            
คณะ ทบทวนและนําสงขอมูลภาวะการมีงานทําเพ่ิมเติม 

3. วันที่ 24,25,28,30 พฤษภาคม 2561 คณะกรรมการสรรหาแนวปฏิบัติที่ดีเขาเย่ียมชม
นิทรรศการแนวปฏิบัติที่ดี ปงบประมาณ 2561 ของทุกหนวยงาน 

4. วันที่ 13 มิถุนายน 2561 กิจกรรม ARU KM DAY & Best Practice SHARE ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 3 

5. วันที่ 19 มิถุนายน 2561 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและดําเนินงานประกันคุณภาพ
การศกึษา คร้ังที่ 3/2561 

6. แจงการยกรางเกณฑตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษา  กลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 

มติ/ความคดิเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 5.17.7  ผูชวยอธิการบดีฝายบริการวิชาการและสหกิจศึกษา 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. หลักสูตรอบรมระยะสั้น 

2. โครงการมหาวิทยาลัยประชาชน  ลงนามความรวมมือมหาวิทยาลัยกับธนาคาร    
ออมสิน  วันท่ี 11 พฤษภาคม 2561 

3. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาสงคณาจารยเขารวมอบรมหลักสูตรสหกิจ
ศึกษารวมกับเครือขายภาคกลางตอนบน  ในวันที่ 2 – 4 พฤษภาคม 2561 

 

 มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอื่น ๆ 

ระเบียบวาระที่   6.1 กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  คร้ังท่ี 
6/2561 

สาระสําคัญโดยยอ 
มหาวิทยาลัยกําหนดใหมีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 

6/2561  ในวันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2561  เวลา 13.30 น. ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน  
อาคารศรีอโยธยา (สํานักงานอธิการบดี)  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา โดยขอใหกรรมการ
ทุกทานเขารวมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกลาวโดยพรอมเพรียงกัน 

 

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
     รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่  6.2  ขอเสนอแนะจากแตละหนวยงาน  
 

- ไมมี -  

 

เลิกประชุมเวลา  17.30 น.  
 

 

 

 

 

นางนงคราญ คงสมทรง ผูจัดทํารายงานการประชุม 
นางลักขณา เตชวงษ ผูตรวจรายงานการประชุม 




