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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 5/2561
วันอังคารที่ 15 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 – 17.30 น.
ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน อาคารศรีอโยธยา (สํานักงานอธิการบดี)
--------------------------------------------------

ผูมาประชุม
1. อาจารย ดร.เกษม
2. อาจารยจิรศักดิ์
3. ผศ.อราม
4. ผศ.ดร.อดิศร
5. ผศ.ธาตรี
6. ผศ.บุญไท
7. อาจารย ดร.กิติมา
8. ผศ.ดร.สุวิทย
9. ผศ.ดร.ภาคิน
10. ผศ.ดร.วิมลพรรณ
11. ผศ.ดร.อัจฉรา
12. ผศ.กมลวรรณ
13. อาจารย ดร.จงกล
14. อาจารยสาโรช

บํารุงเวช
ชุมวรานนท
ชนะโชติ
ภูสาระ
มหันตรัตน
เจริญผล
ทามาลี
ไวยกุล
โชติเวศยศิลป
รุงพรหม
หลอตระกูล
วรรณธนัง
เฮงสุวรรณ
ปุริสังคหะ

15. อาจารย ดร.นริสานันท เดชสุระ
16.
17.
18.
19.
20.
21.

อาจารยสุทัศน
นางสาวเพลินตา
นางลักขณา
นางสารภี
ดร.เกษรา
นางลักขณา

อูทอง
โมสกุล
เตชวงษ
พูลศิริ
ศรีวิเชียร
เตชวงษ

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

อธิการบดี
ประธาน
รองอธิการบดีฝายบริหาร
กรรมการ
รองอธิการบดีฝายนโยบายและแผน
กรรมการ
รองอธิการบดีฝายวิชาการ
กรรมการ
รองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษฯ
กรรมการ
ผูชวยอธิการบดีฝายงานประกันคุณภาพ
กรรมการ
ผูชวยอธิการบดีฝายบริการวิชาการฯ
กรรมการ
คณบดีคณะครุศาสตร
กรรมการ
คณบดีคณะมนุษยศาสตรฯ
กรรมการ
คณบดีคณะวิทยาศาสตรฯ
กรรมการ
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
กรรมการ
(แทน) ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กรรมการ
ผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา
กรรมการ
ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
กรรมการ
ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
กรรมการ
ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ
กรรมการ
ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน
กรรมการ
ผูอํานวยการกองกลาง
กรรมการ
ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา
กรรมการ
ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา
กรรมการ
ผูอํานวยการกองกลาง รักษาการในตําแหนง
ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี
กรรมการ
นิติกร
ผูชวยเลขานุการ
รักษาการหัวหนางานกิจการคณะกรรมการ ผูชวยเลขานุการ
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ผูชวยเลขานุการ
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ผูชวยเลขานุการ
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ผูชวยเลขานุการ
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ผูลาประชุม
รศ.ดร.ชูสิทธิ์

ประดับเพ็ชร

รองอธิการบดีฝา ยกิจการนักศึกษาฯ

ติดราชการ

ผูเขารวมประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

อาจารยวนิดา
นางสาวกาญจนา
นางอรัญญา
นางวิรินดา
นางเบญญาภา
วาที่รอยตรีหญิงรัตติยา
นางทิวาพร
นางสาวพิจิกามาศ
นางสาวเบญจลักษณ
วาที่ ร.อ.อนุชา
นายไอศูรย
นางอริสสา
นางปาณิสรา

อินทรลักษณ
เงินออน
จงกลรัตน
มีบํารุง
สอนพรม
พาวินัย
สงแสง
แยมบู
ชิดชาญชัย
ดีเปรม
จิตกระแสร
บัวเจริญ
ผดุงรัตน

รักษาการในตําแหนงหัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน
หัวหนาสํานักงานคณะครุศาสตร
หัวหนาสํานักงานคณะมนุษยศาสตรฯ
หัวหนาสํานักงานคณะวิทยาศาสตรฯ
หัวหนาสํานักงานคณะวิทยาการจัดการ
หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา
หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการสํานักงานฯ
หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการสํานักวิทยบริการฯ
หัวหนางานประกันคุณภาพ
นักตรวจสอบภายใน
นักวิเคราะหนโยบายและแผน
นักวิเทศสัมพันธ
นักวิเคราะหนโยบายและแผน

เริ่มประชุม เวลา 13.34 น.
ประธานพิ จ ารณาจํ า นวนกรรมการที่ มาประชุ ม และเห็ น ว า ครบองค ป ระชุ ม แล ว จึ ง เป ด
การประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ
ระเบียบวาระที่ 1.1

กลาวตอนรับประธานสภาคณาจารยและขาราชการ

สาระสําคัญโดยยอ
ประธาน กลาวตอนรับ อาจารยสุทัศน อูทอง ซึ่งไดรับการแตงตั้ งจากสภามหาวิ ทยาลัย
ใหดํารงตําแหนงประธานสภาคณาจารยและขาราชการ
มติ/ความเห็นของที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 1.2

การทําความรวมมือกับสถาบันการศึกษานานาชาติ (ไอไออี)

สาระสําคัญโดยยอ
มหาวิทยาลัยจะจัดทําความรวมมือกับสถาบันการศึกษานานาชาติ (ไอไออี) เพื่ อจะเปน
ศูนยทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ TOEFL โดยจะมีการปรับมาตรฐานใหเปนปจจุบัน
มติ/ความเห็นของที่ประชุม
รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 1.3

การทําความรวมมือกับธนาคารออมสิน

สาระสําคัญโดยยอ
มหาวิทยาลั ยในนามของราชภัฏทั่ วประเทศไดทํ า MOU กั บธนาคารออมสิ น ใน 3 ประเด็ น
ดังตอไปนี้
1. โครงการมหาวิทยาลัยเพื่ อประชาชน เปนโครงการเฟส 2 ตอจากโครงการบั ตรสวัสดิการ
ของประชาชน เพื่อตองการยกระดับใหมีอาชีพ จึงทําใหมีโครงการออมสินเพื่ อประชาชน หลักการของ
โครงการ คือ เสนอโครงการประชาชนมีงานทําที่เขมแข็งมากยิ่งขึ้น โดยมีการอบรมอาชีพ การเขาถึงแหลง
เงินทุน ไดมีการเสนอโครงการเกี่ยวกับอาชีพ จํานวน 20 โครงการ โครงการที่สาขาสงมาไดมีการคัดเลือก
เพื่อฝกอาชีพ
2. โครงการออมสินยุวพัฒรักถิ่น หลักการ คือ มหาวิทยาลัยจะสงนักศึกษาไปยกระดับคุณภาพ
ผลิตภัณฑ หรือบริการของชุมชน แตละชุมชนหากมีอาชีพ มีสินคาแลว มหาวิทยาลัยจะสงนักศึกษาไปชวย
ในการพัฒนาศักยภาพ เริ่มตั้งแตการบริหารจัดการ การวางระบบเพื่อใหมีการบริหารจัดการใหดีขึ้น จะทํา
อยางไรใหสินคาที่มีอยูแลว มีประสิทธิภาพ มีคุณภาพ หรือมีชองทางการจําหนายมากขึ้น เพื่อใหนักศึกษา
ได นํ าความรู ในห องเรี ยนเข าไปช วยในการยกระดั บ ผลิ ตภั ณ ฑ ให ดี ขึ้ น เพื่ อช วยพั ฒ นาท องถิ่ น นั้ น
ใหมีการทองเที่ยวดีขึ้น
3. การสงเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพผูประกอบการวิสาหกิจเริ่มตน เพื่อเปนการสงเสริมและ
พัฒนาประสิทธิภาพผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม จะทํ าอยางไรใหเปนผูประกอบการ
รายใหม หลักการ คือ ตองการใหนักศึกษาที่ตองการทําธุ รกิจเริ่มตนอาจจะคิ ดเอง หรือนําผลงานวิจัยที่
อาจารยได ทําวิจัยไว มาจัดทํ าเพื่อเปนรูปแบบของผลิตภัณฑ เพื่อปลูกฝ งและผลักดันในเรื่องนี้ โดยมี
งบประมาณให จํานวน 600,000 บาท
มติ/ความเห็นของที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 1.4

การติดตามแผนการดําเนินงานดานการดําเนินงานตามยุทธศาสตรทองถิ่น

สาระสําคัญโดยยอ
มหาวิทยาลัยจะทําการติดตามแผนการดําเนินงานดานการดําเนิน งานตามยุทธศาสตร
ทองถิ่น โดยใหแตละคณะรับผิดชอบแตละพื้นที่ เปนผูบ ริหารจัดการแตละพื้นที่ โดยมีเป าหมาย
ที่ชัดเจนในแตละที่ คณะไดนําเปาหมายเหลานี้ไปหารือกับแตละพื้นที่มากน อยแคไหน และจะทํ า
กิจกรรมอะไร แตไมใชเพียงการอบรมเทานั้น ใหไปหารือกับทีมงานวาแตละพื้นที่จะทําอะไร
มติ/ความเห็นของที่ประชุม
รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 1.5

ประชาสั ม พั น ธข อ บั ง คับ มหาวิ ท ยาลั ยฯ ว าด ว ย พนั กงานมหาวิ ท ยาลั ย
พ.ศ.2561

สาระสําคัญโดยยอ
ตามที่สภามหาวิท ยาลัย ไดออกขอ บังคับ ฯ วาดวย พนักงานมหาวิทยาลั ย พ.ศ.2561
แลวนั้น ขอใหหัวหนาหนวยงานไดแจงสาระสําคัญใหกับบุคลากรในสังกัดไดทราบ เชน เรื่องตองทํา
ผลงานทางวิชาการที่มีผลตอสัญญาจางและอื่น ๆ
มติ/ความเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 2.1 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2561
สาระสําคัญโดยยอ
มหาวิ ท ยาลั ย ได กํา หนดให มี ก ารประชุ ม คณะกรรมการบริห ารมหาวิท ยาลั ย (ก.บ.)
ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันอังคารที่ 10 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
เลขานุ การคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) นํ าเสนอรายงานการประชุ ม ครั้งที่
4/2561 เพื่อขอใหที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รั บ รองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริห ารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 4/2561
โดยมีการแกไขในหนา 15 ระเบียบวาระที่ 4.1 มติการประชุม แกไขดังตอไปนี้
1. ขอ 4.3 ผูชวยอธิการบดี ใหมีภ าระงานสอนไมนอยกวา 12 ภาระงาน และภาระ
งานวิจัยและงานวิชาการอื่น ไมนอยกวา 3 ภาระงาน
2. ขอ 4.4 รองคณบดี รองหัวหนาสวนราชภารอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ ใหมีภาระ
งานสอนไมนอยกวา 12 ภาระงาน และภาระงานวิจัยและงานวิชาการอื่น ไมนอยกวา 3 ภาระงาน

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม
ระเบียบวาระที่ 3.1

รายงานขอมูลการดําเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริห ารมหาวิท ยาลัยราชภัฏพระนครศรีอ ยุธ ยา
ครั้งที่ 4/2561

สาระสําคัญโดยยอ
เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) นําเสนอรายงานขอมูลจากการดําเนินงานและผล
การปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันอังคารที่ 10 เมษายน 2561
ดังตอไปนี้
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ระเบียบ
วาระที่

เรื่อง

3.2

ผลการประเมิ นมหาวิ ทยาลั ย ประจํา ป
พ.ศ. 2560

4.1

ขอความเห็ น ชอบ (ร าง) ประกาศ
มหาวิ ทยาลัยราชภั ฏพระนครศรี อยุ ธยา
เรื่ อง มาตรฐานภาระงานสอนของผูดํารง
ตําแหน งประเภทผู บ ริ หาร พ.ศ. 2561

มติที่ประชุม/ขอเสนอแนะ
และขอสั่งการ

ผลการปฏิบัติตามมติ

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.)
- แจงมติการประชุมใหแกหนวยงาน
พิจารณาผลการประเมินมหาวิทยาลัย ประจําป
ที่เกี่ยวของไดรับทราบ
พ.ศ. 2560 และมอบหมายผูที่เกี่ยวของ
ดําเนินการ ดังตอไปนี้
1. ดานการบริหารจัดการ เนนการปรับ
โครงสรางองคกรเพื่อรองรั บการบริหาร
จัดการ การเปนเมืองมรดกโลก และการจัด
ภูมิทัศนสิ่งอํานวยความสะดวก
มอบรองอธิการบดีฝายบริหารกํากับดูแล
สวนการจัดทําระบบฐานขอมูล
มอบผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
2. ดานการจัดการศึกษา เนนการปรับ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน
มอบ รองอธิการบดีฝายวิชาการ
3. ดานการวิจัยและนวัตกรรม ในงบประมาณ
ถัดไปใหเพิ่มงบประมาณจาก 1.5 ลานบาท
เปน 3 ลานบาท และหากจะใชงบประมาณ
ตองจัดทําเปนชุดโครงการ และควรมีผูแทน
ของมหาวิทยาลัยเปนผูประสานงาน
โดยมอบรองอธิการบดีฝายวิจัยและ
พัฒนาฯ กํากับดูแล
4. ดานการบริการวิชาการ ใหมีการพัฒนา
เพิ่มหลักสูตรระยะสั้น และจัดหารายได
โดยมอบหมายผูชวยอธิการบดีฝายบริการ
วิชาการและสหกิจศึกษา
5. ดานการพัฒนานักศึกษา เนนการพัฒนา
อัตลักษณ และกิจกรรมในภาพรวม
6. ดานศิลปะและวัฒนธรรม เนนการรวบรวม
และเผยแพรความรูทางวิชาการ การวิจัย
ดานศิลปวัฒนธรรมและมรดกโลก
มอบผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา
เห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ - แจงมติการประชุมใหแกหนวยงาน
พระนครศรีอยุธยา เรื่อง มาตรฐานภาระงาน
ที่เกี่ยวของไดรับทราบ
สอนของผูดํารงตําแหนงประเภทผูบริหาร
พ.ศ. 2561 โดยมอบงานนิติการปรับแกไข
ตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย (ก.บ.) ดังตอไปนี้
1. ขอ 4.2 รองอธิการบดี คณบดี หัวหนา
สวนราชการอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ
ใหมีภาระงานสอน ไมนอยกวา 4 ภาระ
งาน และใหมีภาระของผูดํารงตําแหนง
ทางวิชาการนอกจากภาระงานสอน
ไมนอยกวา 3 ภาระงาน
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4.3

4.4

4.5

4.6

เรื่อง
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และขอสั่งการ
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2. ขอ 4.3 ผูชวยอธิการบดี ใหมีภาระงาน
สอนไมนอยกวา 6 ภาระงาน และใหมี
ภาระงานของผูดํารงตําแหนงทางวิชาการ
นอกจากภาระงานสอนไมนอยกวา 8
ภาระงาน
3. ขอ 4.4 รองคณบดี รองหัวหนาสวน
ราชการอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ
ใหมีภาระงานสอน ไมนอยกวา 12
ภาระงาน และใหมีภาระงานของผูดํารง
ตําแหนงทางวิชาการนอกจากภาระงาน
สอน ไมนอ ยกวา 5 ภาระงาน
ขอความเห็ น ชอบ (ร าง) ข อบั งคับ
เห็นชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ - แจงมติการประชุมใหแกหนวยงาน
มหาวิ ทยาลัยราชภั ฏพระนครศรี อยุ ธยา
พระนครศรีอยุธยา วาดวย สภาวิชาการ พ.ศ. ....
ที่เกี่ยวของไดรับทราบ
วาด วย สภาวิช าการ พ.ศ. ....
- นําเขาคณะกรรมการปรับปรุงและยกราง
กฎหมาย ครั้งที่ 5/2561 วันที่ 19
พฤษภาคม 2561
ขอความเห็ น ชอบการนําเสนอผลงานทาง เห็นชอบการนําเสนอผลงานทางวิชาการของ
- แจงมติการประชุมใหแกหนวยงาน
วิช าการของมหาวิ ทยาลัย
มหาวิทยาลัย ระหวางวันที่ 15 – 17 สิงหาคม
ที่เกี่ยวของไดรับทราบ
2561 และมีการประกาศใหเปนสวนหนึ่งของ - อยูระหวางดําเนินการ
การเรียนการสอน
ขอความเห็ น ชอบประกาศการขึ้ นทะเบี ยน เห็นชอบประกาศการขึ้นทะเบียนในฐานขอมูล - แจงมติการประชุมใหแกหนวยงาน
ในฐานขอมู ลหลั ก สูต รที่ มีคุ ณภาพและ
หลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบ
ที่เกี่ยวของไดรับทราบ
มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุ ณวุฒิ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ
- ดําเนินการปรับแกไขและเสนออธิการบดี
ระดับอุด มศึ กษาแห งชาติ (TQR : Thai
(TQR : Thai Qualifications Register)
ลงนามแลว เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2561
Qualifications Register) ประจําป
ประจําปการศึกษา 2560 และแกไขประกาศฯ
การศึก ษา 2560
นโยบาย ขอ 3 ขอความวา “จะเพิ่มคะแนนผล
การประเมินการปฏิบัติงานของอาจารยประจํา
หลักสูตร คนละ 0.1 คะแนน” แกไขเปน
“มหาวิทยาลัยจะพิจารณาใหการสนับสนุนกับ
สาขาที่ผานการขึ้นทะเบียนเปนกรณีพิเศษ”
และเมื่อปรับแกไขเรียบรอยแลวใหนําเสนอ
อธิการบดีลงนามตอไป
ขอความเห็ น ชอบบั น ทึ กความเข าใจ
เห็นชอบบันทึกความเขาใจความรวมมือ
- แจงมติการประชุมใหแกหนวยงาน
ความร วมมื อเพื่อ การพั ฒ นาระบบ
เพื่อการพัฒนาระบบมาตรวิทยา ระหวาง
ที่เกี่ยวของไดรับทราบ
มาตรวิ ทยา ระหว าง สถาบั นมาตรวิ ท ยา
สถาบันมาตรวิทยาแหงชาติ กับ มหาวิทยาลัย - จะดําเนินการลงนามบันทึกความรวมมือ
แห งชาติ กับ มหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏ
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2561
พระนครศรี อยุ ธยา
ขอความเห็ น ชอบแนวปฏิ บั ติใน
เห็นชอบแนวปฏิบัติในการขออนุญาตไป
- แจงมติการประชุมใหแกหนวยงาน
การขออนุ ญาตไปต างประเทศ
ตางประเทศ และมอบใหนิติกรปรับแก
ที่เกี่ยวของไดรับทราบ
เพิ่มเติมตามขอเสนอแนะของคณะ
- ดําเนินการปรับแกไขและเสนออธิการบดี
กรรมการบริ หารมหาวิทยาลัย (ก.บ.)
ลงนามเรียบรอยแลว
ดังตอไปนี้
1. กรณีไปนําเสนอผลงานวิจัยที่มีการกําหนด
ระยะเวลาแนนอน หากอยูเกินจํานวน
วันที่นําเสนอผลงานวิจัยใหเปนลากิจหรือ
ลาพักผอน
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 6/2561
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2. กรณีที่ไมสามารถดําเนินการตามระยะเวลา
ที่กําหนดไว ใหมีการเสนอเรื่องพรอม
เหตุผลความจําเปนตออธิการบดีเพื่อ
พิจารณาตอไป โดยทันทีที่สามารถ
ดําเนินการ

มติ/ความเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องนําเสนอเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ 4.1 ขอความเห็นและขอเสนอแนะการพิจารณารับ ผศ.ดร.สิทธิชัย สมานชาติ
มาเปนอาจารยสาขาวิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
สาระสําคัญโดยยอ
ตามที่อธิการบดีไดรับการประสานงานจากประธานคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยฯ
เรื่อง การเสนอ ผศ.ดร.สิทธิชัย สมานชาติ มาเปนอาจารยสาขาวิชาศิลปกรรม สังกัดคณะมนุษยศาสตรและ
สั งคมศาสตร ตามหนั งสื อที่ ศธ 0550.1/451 ลงวันที่ 9 เมษายน 2561 ซึ่ งอธิ การบดี ได ขอความเห็ น
ในการพิจารณาบุคคลดังกลาว โดยสาขาวิชาศิลปกรรมใหความเห็น ดังตอไปนี้
1. คุ ณ วุ ฒิ ดั งกล าวมี ค วามสั ม พั น ธ เกี่ ย วข อ งกั บ หลั ก สู ต รศิ ล ปกรรมศาสตร บั ณ ฑิ ต
ตามประกาศมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาศิลปะกรรมศาสตร พ.ศ.2558 (มคอ.1 ศิลปกรรม
ศาสตร) อย างไรก็ตามหลักสูตรศิลปกรรมบัณฑิต พ.ศ. 2561 ซึ่งอยูระหวางการปรับปรุงหลักสูตรอยู นั้ น
ไมมีรายวิชาที่ตรงกับความเชี่ยวชาญตามคุณวุฒิ (สาขาสิ่งทอ) ของ ผศ.ดร.สิทธิชัย สมานชาติ
2. จากรายงานการแสดงภาระงานสอนประกอบการขอตําแหนงเพิ่มใหม ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2561 – 2564 พบวาจํานวนอาจารยที่พึงมีของหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต ควรมีจํานวน 5 ทาน
อยางไรก็ตามในปจจุบันคณาจารยประจําหลักสูตรมีจํานวน 6 ทาน ซึ่งหากมีการพิจารณาบุคคลดังกลาวเขา
มาเปนอาจารยประจําหลักสูตรแลว อาจสงผลใหจํานวนอาจารยประจําหลักสูตรเกินกวาจํานวนอาจารยที่
พึงมีได รวมทั้งสงผลกระทบตอภาระงานสอนของคณาจารยในสาขาศิลปกรรม
3. สาขาวิ ชาศิ ลปกรรมในรอบประเมิ นที่ 1 (วั นที่ 1 ตุ ลาคม 2560 – 31 มี นาคม 2561)
คณาจารยสาขาวิชามีภาระงานสอนเฉลี่ย 18.75 ภาระงาน/ทาน ซึ่งเปนไปตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง
มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผูดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และ
ศาสตราจารย พ.ศ. 2559 อยางไรก็ตามถึงแมจะเปนไปตามมาตรฐานภาระงานสอน แตภาระงานสอนของ
คณาจารยในสาขาวิชายังไมอยูในเกณฑขั้นต่ําและมีอาจารยบางทานมีภาระงานสอนไมเปนไปตามมาตรฐาน
ดังนั้น จึงขอนําเขาการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) เพื่อใหคณะกรรมการ
ไดใหความเห็นและขอเสนอแนะตอไป
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มติ/ความเห็นของที่ประชุม
ที่ประชุมมีความเห็นวายังไมมีความจําเปนที่จะรับ ผศ.ดร.สิทธิชั ย สมานชาติ เขามาเป น
อาจารยของสาขาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เนื่องจากไมมีภาระงานรองรับ และไมมี
กรอบอัตรากําลัง

ระเบี ยบวาระที่ 4.2 ขอความเห็ นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
เรื่ อง แนวปฏิ บั ติ หน าที่ ราชการของบุ คลากรสังกั ดมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา
สาระสําคัญโดยยอ
ดวยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามีนโยบายในการกําหนดการปฏิบัติงานของ
บุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เพื่อใหการกํากับ ติดตามและประเมินผล
การปฏิบัติ งานในภาพรวมของมหาวิทยาลัยใหเกิด ประสิทธิผลและประสิท ธิภาพสูงสุด เนื่องจาก
ระบบการบริห ารจั ด การและวั ฒ นธรรมภายในหน ว ยงานของมหาวิ ท ยาลั ย มี ค วามแตกต า งกั น
ประกอบกับมหาวิท ยาลัยมีบุคลากรหลายประเภท ไดแก ขาราชการ พนั กงานมหาวิทยาลัยสาย
วิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน พนักงานราชการ ลูกจางประจํา เจาหนาที่ประจํา
ตามสัญ ญา เปนตน โดยเฉพาะภาระงานหลักนั้นไมสามารถเกิดขึ้นไดดวยการใชอํานาจหรือคําสั่ง
เพียงอยางเดียว แตจําเปนตองอาศัยการสรางการยอมรับ การทุมเทของบุคลากรอยางเต็มที่ เต็มใจ
เต็ม เวลา และเต็ มกํ า ลังความสามารถของบุ ค ลากรจริง ๆ ดัง นั้ น วัฒ นธรรมการทํ างาน รวมทั้ ง
ผลตอบแทนและสวัสดิการตาง ๆ ยอมแตกตางกัน จึงทําใหเกิดความยุงยากกับการบริหารงานบุคคล
โดยเฉพาะการลงเวลาปฏิบัติราชการของบุคลากรสายวิชาการ จะมีความยืดหยุนมากกวาบุคลากร
สายสนับสนุน จากความแตกตางกันของการลงเวลาปฏิบัติราชการ จึงมีบุคลากรบางคนนําไปเปน
ขออางหรือ เลี ยนแบบกัน สงผลใหก ารกํากับ ติด ตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติ งาน
ของบุคลากรไมเป นไปตามมาตรฐานที่กําหนด กอใหเกิดขอเรียกรองใหม หาวิทยาลัยกําหนดแนว
ปฏิ บั ติ เกี่ ย วกั บ การลงเวลาปฏิ บั ติ ราชการปกติ (08.30 – 16.30 น. ) ของบุ ค ลากรทุ ก สายงาน
ใหเหมือนกัน
ดังนั้นอธิการบดีจึงไดประสานกับงานนิติการในการจัดทํา (ราง) ประกาศฯ ดังกลาวขึ้น
เพื่ อ ให ก ารกํ า กั บ ติ ด ตามการปฏิ บั ติ ง านของบุ ค ลากร เป น ไปด ว ยความเรี ย บรอ ยและถู ก ต อ ง
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวย การลาของขาราชการ พ.ศ. 2555 มหาวิทยาลัยฯ จึงออก
ประกาศแนวปฏิบัติหนาที่ราชการของบุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เพื่อให
บุคลากรทุกคนไดยึดถือปฏิบัติตอไป
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) มีขอเสนอแนะ ดังตอไปนี้
ประธาน กล า วว า เนื่ อ งจากมี ป ญ หาในการลงชื่ อ การปฏิ บั ติ ร าชการ และเกิ ด
การฟ อ งร อ ง และถูก ตํ า หนิ วามหาวิท ยาลัย ละเลย หรื อมีก ารให อ ภิ สิ ทธิ์ กั บ บุ ค คลไม เหมื อ นกั น
จึ ง มี ข อ เสนอแนะว า จะให ใช เครื่ อ งสแกนลายนิ้ ว มื อ ซึ่ ง เห็ น ว า ในระดั บ มหาวิ ท ยาลั ย ควรจะมี
การยืดหยุนในเรื่องนี้และไดใหงานนิติการไดจัดทํา (ราง) ประกาศฉบับนี้ขึ้นมา
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ผศ.วิมลพรรณ รุงพรหม กลา ววา ควรจะแกปญ หาเฉพาะคณะที่เกิด ปญ หานี้ขึ้น มา
การสแกนนิ้วในระดับมหาวิทยาลัยใหญ ๆ ก็ยังไมใช และในสวนของคณะวิทยาศาสตรฯ จะขอลง
เวลาตามเดิม
อาจารยสุทัศน อูทอง กลา ววา ประกาศฉบับ นี้ไดล งนามไปแล ว 2 ฉบับ ในสมั ย ของ
อาจารยจิรศักดิ์ ชุมวรานนท และ รศ.ดร.นพวรรณ ธีระพันธเจริญ และเห็นวาถึงแมวาจะยืดหยุ น
ในการลงเวลาปฏิ บั ติงาน แตสุดท ายระเบีย บของสํานักนายกรัฐมนตรี ก็ตองเริ่ม ทํ า งาน 08.30 น.
และเลิกงานในเวลา 16.30 น. ซึ่งขณะนี้แตละหนวยงานมีความยืดหยุนไมเหมือนกัน หากอธิการบดี
ลงนามในประกาศนี้ แ ละไปถึ งสภามหาวิ ท ยาลัย จะทํ า ให เห็ น วา การบริ ห ารจั ด การในส วนของ
บุ คลากรไม ดี พอ จึงไมตองการให มีป ระกาศฉบับ นี้ แตข อให ย้ําเตื อ นทั้ ง 8 หน วยงานชวยยึด ถือ
ปฏิ บั ติป ระกาศฉบับ เดิม และหนว ยงานใดที่มีป ญ หาก็ ใหแ กป ญ หาก อ น หากแก ปญ หาไมได ก็ให
หนวยงานนั้นใชระบบสแกนลายนิ้วมือ หรือใชวิธีการลงชื่อตอกัน
ผศ.ดร.อั จ ฉรา หล อ ตระกู ล กล า วว า ได ห ารื อ กั น ตั้ ง แต เริ่ ม แรกทั้ ง 4 คณะว า
คณะวิท ยาการจั ด การจะเก็ บ แฟ ม สั ป ดาห ล ะ 1 ครั้ ง แต ก็ ได ห ารื อกั น ใหม วา จะเก็ บ แฟ มทุ ก วั น
โดยขอใหอาจารยมาลงชื่อทุกวัน แตก็ยืดหยุนใหวาจะสงในเวลา 10.00 น. ซึ่งก็เขาใจกันแลววาเปน
วัฒนธรรมองคกรจะลงเวลาทํางาน 08.30 น. แตก็มีบางทานซึ่งซื่อสัตยลงเวลาจริง ซึ่งเกินกวาเวลา
08.30 น. ซึ่งไดคุยในเบื้องตนแลว แตทานก็แจงวาลงเวลาจริง และไดนําเรียนอธิการบดีในเรื่องนี้
และพยายามหาวิ ธีวาจะทําอย างไร ซึ่งไมคิดวาจะกระทบกับ หนวยงานอื่ น และในวั นนี้หากมีม ติ
ออกมาเชนใดก็ขอยอมรับในมตินั้น
อาจารย จิ รศั ก ดิ์ ชุ ม วรานนท กล าววา บุ ค ลากรมี ภาระงานไม เหมื อ นกั น เริ่ม ตั้ งแต
การมอบงานแลว แตส ายวิ ชาการมีการมอบหมายงานที่ แตกตางกัน เช น มีงานสอน งานวิจัย
งานบริการวิชาการ คณะอาจมีชองทางที่จะทําใหการควบคุมตางกัน ได เชน สายวิช าการอาจจะ
มอบหมายรองคณบดีควบคุมสายวิชาการ สายสนับ สนุนอาจจะมอบใหหัวหน าสํานักงานควบคุ ม
ดังนั้นการควบคุมยอมแตกตางกัน สวนกลางตองการเพียงหลักฐาน ซึ่งใหจัดสงทุกวันที่ 15 ในแตละ
เดือน สวนรายละเอียดนั้นใหแตละหนวยงานมีอิสระในการควบคุมอยูแลว
อาจารยสุทัศน อูทอง กลาววา จากขอมูลทราบมาวาอาจารยทานที่มีปญหา ไดลงเวลา
ปฏิบัติราชการแลวไดมีการถายภาพไว ซึ่งทานลงเวลาไว 10.00 น. และถายภาพไว และเห็น วามี
ทานใดที่ยังไมไดลงชื่อ ซึ่งทําใหมผี ลกระทบตามมาวาคณบดีรายงานผลเปนเท็จ
มติ/ความเห็นของที่ประชุม
มอบงานนิติการจัดทําบันทึ กขอความเพื่อซักซอมความเขาใจให แตละหน วยงานกํากั บเรื่อง
การลงเวลาปฏิบัติราชการ
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ระเบี ยบวาระที่ 4.3 ขอความเห็นชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุ ธยา
ว าด วย การเปลี่ยนตํ าแหนง การเปลี่ ยนระดั บตําแหนง และการตัดโอน
ตําแหนง ของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ...
สาระสําคัญโดยยอ
ด วยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุ ธยา ยั งไมมีการออกระเบียบ ข อบั งคับ เกี่ ยวกั บ
การโยกย าย การเปลี่ ยนตํ าแหน ง การเปลี่ ยนระดั บตํ าแหน ง และการตั ดโอนตํ าแหน งของพนั กงาน
มหาวิทยาลัย เพื่อใชประกอบการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยในมหาวิทยาลัยราชภั ฏ
พระนครศรีอยุ ธยาตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว าดวย การบริหารงานบุคคล
สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551
งานบริหารงานบุคคบ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี จึงไดดําเนินการจัดทํา (ราง) ขอบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภั ฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย การเปลี่ยนตําแหนง การเปลี่ ยนระดับตําแหน ง และ
การตัดโอนตําแหนงของพนักงานมหาวิทยาลัย โดยใชแนวทางตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานการเปลี่ยน
ตําแหนง การเปลี่ยนระดับตําแหนง และการตัดโอนตําแหนงของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2553 เสนอตอคณะกรรมการบริหารมหาวิ ทยาลั ย (ก.บ.) ให พิ จารณา
กอนนําเสนอตอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) และสภามหาวิทยาลัยใหความ
เห็นชอบตอไป โดยมีสาระสําคัญใน (ราง) ขอบังคับฯ ฉบับนี้
1) การเปลี่ยนประเภทตําแหนง การเปลี่ยนชื่อตําแหนง การเปลี่ยนระดับตําแหนงพนักงาน
มหาวิทยาลัย ใหทําไดกรณีเปนตําแหนงที่มีคนกรอง และตําแหนงวางมีเงิน
2) การตัดโอนตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัยระหวางหนวยงาน ทั้งตําแหนงที่มีคนครองและ
ตําแหนงวางมีเงินทุกกรณี ใหมหาวิทยาลัยดําเนินการโดยความเห็นชอบของ ก.บ.ม.
3) ใหอํานาจ ก.บ.ม. ออกประกาศหลักเกณฑ และวิธีการตามที่ ก.พ.อ. กําหนด
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) มีขอเสนอแนะ ดังตอไปนี้
อาจารยสุทัศน อูทอง กลาววา ระเบียบฉบับนี้เคยนําเขาการประชุมคณะกรรมการปรับปรุง
และยกรางกฎหมายแลว และหลังจากนั้นก็หายไป และ (ราง) ฉบับนี้ไมครอบคลุม จะบอกวาเฉพาะกรณี
ตําแหนงที่มีคนครอง แตปจจุบันมีตัดโอนยายตําแหนงระหวางคณะในตําแหนงที่ไมมีคนครองดวย และ
เนื้อหาอางอิงระเบียบของขาราชการจนเกินไป การยายขาราชการกับพนักงานมหาวิทยาลัยจะแตกตางกัน
บางหนวยงานมีการโอนอัตรากําลังใหกัน และยังไมมีคํานิยามคําวา การตั ดตําแหนง การเปลี่ยนระดั บ
ตําแหนง
นางศิขรินทร สุวรรณทัศน กลาววา เพิ่งทราบวางานบริหารงานบุคคลไดรางขอบังคับนี้ขึ้น
ซึ่งการตัดโอนยายไดกําหนดเขาไปในขอบังคับของพนักงานมหาวิทยาลัย และเสนอสภามหาวิทยาลัยและ
รอการลงนามแลว และในขอบังคับพนักงานมหาวิทยาลัยไดกําหนดการตัดโอนยายตําแหนงไวเปนขอความ
กวาง ๆ หากจะใหกําหนดในรายละเอียดเพิ่มขึ้นจะตองรางเปนระเบียบเพื่อใหชัดเจนยิ่งขึ้น
ผศ.ธาตรี มหันตรัตน กลาววา ขอบังคับฯ พนักงานมหาวิ ทยาลัย พ.ศ.2561 ที่ ไดผานสภา
มหาวิทยาลัยไปแลวนั้น แตความจริงแลวควรจะเสนอพิจารณาเปนระเบียบโดยอาศัยขอบังคับดังกล าว
โดยนําขอมูลที่เสนอจัดทําเปนระเบียบได
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มติ/ความเห็นของที่ประชุม
เห็นชอบในหลักการ (ราง) โดย
1. ใหปรับจากขอบังคับ เปน ระเบียบ
2. เพิ่มรายละเอียด เชน คํานิยามและอื่น ๆ ใหครอบคลุม
3. เมื่ อแก ไขเรียบรอยแลวให นําเข าคณะกรรมการบริหารงานบุ คคลประจํามหาวิ ทยาลั ย
(ก.บ.ม) ตอไป

ระเบียบวาระที่ 4.4 ขอความเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง
หลั กเกณฑ และวิ ธี การปรับคาจ างตามคุ ณวุ ฒิ ของพนั กงานมหาวิทยาลั ย
พ.ศ. ...
สาระสําคัญโดยยอ
โดยที่ เ ป น การสมควรกํ า หนดให มี ห ลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก ารปรั บ ค า จ า งตามคุ ณ วุ ฒิ
ของพนักงานมหาวิทยาลัยในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เพื่อใชในการบริหารงาน
บุ ค คลสํ า หรับ พนั ก งานมหาวิท ยาลัย เป น ไปอยา งมีป ระสิท ธิ ภ าพ จึงอาศั ย อํ า นาจตามขอ บั งคั บ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย การบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2551 ข อ 9 ที่ กํ า หนดว า “การปรั บ วุ ฒิ พ นั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย ให เป น ไปตามประกาศ
ที่อธิการบดีกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ (ก.บ.ม.) ทั้งนี้โดยคํานึงถึงลักษณะหน าที่
ความรับผิดชอบ ปริมาณและคุณภาพของงาน”
ในการนี้ งานบริหารงานบุคคล กองกลาง จึงได เสนอ (ร าง) ประกาศมหาวิทยาลั ย
ราชภั ฏ พระนครศรี อ ยุ ธ ยา เรื่อ ง หลั ก เกณฑ แ ละวิ ธีก ารปรั บ ค า จ า งตามคุ ณ วุ ฒิ ข องพนั ก งาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ... โดยมีรายละเอียดใน (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัย ดังนี้
1. หลักเกณฑ และวิธีในการปรับคาจางตามคุณวุ ฒิ ของพนั กงานมหาวิทยาลั ย ประเภท
สายวิชาการ
2. วิธีการเสนอขอปรับคาจางตามคุณวุฒิของพนักงานมหาวิทยาลัย
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) มีขอเสนอแนะ ดังตอไปนี้
ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุงพรหม กลาววา ขณะนี้ เริ่มมี ปริญ ญาเอกที่กลับมาจะมีการปรับ
วุฒิ แ ละปรั บ เงินเดือน ขอฝากวา มหาวิทยาลัยไม ไดมีงบประมาณขนาดนั้ น และมหาวิท ยาลัย มี
นโยบายหรือไมวาหากใครจบกอนไดรับเงินกอน จะเปนไปไดหรือไมที่จะโอนตําแหนงที่วุฒิ ปริญญา
เอก ซึ่งเปนเรื่องของมหาวิทยาลัยวาจะดําเนินการอยางไร ซึ่งมหาวิทยาลัยมีนโยบายวาจะใหสําหรับ
วุฒิปริญญาเอก เพื่อใหสอดคลองกับระเบียบที่เกี่ยวของตอไป
อาจารย สุ ทั ศ น อู ท อง กล า วว า ป จ จุ บั น มี ผู ล าศึ ก ษา เหตุ ใ ดถึ ง ไม ข อมติ จ าก
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม)ในการสลับเลขตําแหนง จะทําใหทราบ
ถึงอัตราถือครองวาเหลือเอกอยูเทาไหร
ประธาน กลาววา หลักการคือตองไมกระทบกับผูที่ไดอ ยู แตเมื่อ ถึงเวลาที่ จะบริหาร
ภายในได เปนเรื่องของหนวยงานที่จะตองพิจารณา ใหมีวรรคทายไววา กรณีที่ไมมีอัตราก็ใหนําเขา
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คณะกรรมการบริห ารงานบุ ค คลประจํา มหาวิท ยาลัย (ก.บ.ม) ให เป น เรื่อ งของมหาวิทยาลัย ที่ จ ะ
บริหารจัดการ
มติ/ความเห็นของที่ประชุม
เห็นชอบในหลักการ และมีขอเสนอวาการปรับวุฒิเงินเดือนแหลงเงินจะตองเปนงบแผนดิน
การปรับอาจจะเกิ ดความลั กลั่ นกั นอยู แต อย างไรก็ จะต องไม กระทบกั บคนเกา และให นําข อสั งเกต
ของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ไปปรับแก ไข และให นําเขาการประชุ มคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ตอไป

ระเบียบวาระที่ 4.5 ขอความเห็นและขอเสนอแนะ เรื่อง การเพิ่มอัตราคาสอน และคาดําเนินการ
ของเจ าหน าที่ ในการจั ดการเรี ยนการสอนสํ าหรั บนั กศึ กษาภาคพิ เศษ
(เสาร – อาทิตย)
สาระสําคัญโดยยอ
เนื่องจากประกาศมหาวิท ยาลัย ราชภั ฏ พระนครศรีอยุ ธยา เรื่อ ง วัน ดําเนิ น การและ
คา ตอบแทนการดําเนินการโครงการจัดการเรียนการสอน กศ.บป. (ฉบับที่ 4) ได ใชปฏิ บัติมาตั้งแต
วั น ที่ 1 ธั น วาคม 2547 ซึ่ ง ขณะนี้ ค า ตอบแทนการดํ า เนิ น การไม เหมาะสมกั บ สภาพเศรษฐกิ จ
ในปจจุบัน
ดังนั้น จึงขอนําเรื่องนี้มาเพื่อใหคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ไดใหความเห็น
และขอเสนอแนะตอไป
มติ/ความเห็นของที่ประชุม
เห็นชอบในหลักการ และขอใหไปจัดทํารายละเอียดขอมูลนักศึกษา คาตอบแทน และอื่น ๆ
และตองครอบคลุมทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ และใหหารือกับผูเกี่ยวของโดยมีรองอธิการบดีฝายวิชาการ
เปนประธาน

ระเบี ยบวาระที่ 4.6 ขอความเห็ นชอบการปรั บเปลี่ ยนอั ตลั กษณ นั กศึ กษาของมหาวิทยาลั ย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
สาระสําคัญโดยยอ
ด ว ยอธิ ก ารบดี ได มี ห ารื อ กั บ รองอธิ ก ารบดี ฝ า ยกิ จการนั ก ศึ ก ษาและวิ จั ยและพั ฒ นา
ในการปรับเปลี่ ยนอัตลักษณ นั กศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุ ธยาจาก ใฝ รู อุตสาหะ
สํ านึ กดี มี จิตอาสา เปลี่ยนเป น มีวินัย ใฝรู อุตสาหะ สํานึกดี มี จิตอาสา เพื่ อให คณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ไดพิจารณาตอไป
มติ/ความเห็นของที่ประชุม
เห็นชอบการปรับเปลี่ยนอัตลักษณนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ใหมเปน “มีวินัย ใฝรู อุตสาหะ สํานึกดี มีจิตอาสา” และมอบหนวยงานที่เกี่ยวของนําไปเพิ่มเติม
และประยุกตในสิ่งที่มีอยูแลวใหชัดเจนมากยิ่งขึ้น และนําแจงสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบตอไป
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ระเบียบวาระที่ 4.7 ขอความเห็นชอบการขอใชอาคารเรียนมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
(ศู นย อ างทอง) เป นสํ านั กงานปฏิ บั ติ งานของสถานศึ กษาชั่ วคราวของ
ศู นย การศึ กษานอกระบบและการศึ กษาตามอั ธยาศั ยอํ าเภอเมื องอ างทอง
(กศน.)
สาระสําคัญโดยยอ
ตามหนังสือที่ ศธ0210.8601/914 เรื่อง ขอความอนุเคราะหใชอาคารของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พระนครศรีอ ยุธยา (ศูน ยอ างทอง) เป นสํานัก งานปฏิ บั ติงาน ลงวัน ที่ 2 พฤษภาคม 2561
ตามที่ศู นย การศึก ษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมือ งอ างทอง ได ทําสัญ ญาเช า
อาคารกับเทศบาลเมืองอางทองตกลงเชาอาคารสํานักงานศูนยรวบรวมจําหนายสาธิตผลิตภัณฑของดี
เมืองอางทองเปนสํ านักงานปฏิบัติงานของสถานศึกษา ระยะเวลาเช าตั้งแตวัน ที่ 1 ตุลาคม 2560
จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 โดยทําสัญญาการเชาทุกปนั้น ซึ่งขณะนี้เทศบาลเมืองอางทองมีความ
จําเปนจะตองใชพื้นที่อาคารสํานักงานศูนยรวบรวมจําหนายสาธิตผลิตภัณฑของดีเมืองอางทอง และ
เมื่อครบกําหนดจะตองใชพื้นที่อาคารสํานักงานศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อําเภอเมื องอา งทองใช พื้ น ที่ ดังกล าวได อี ก ตอ ไป และเมื่ อ เดื อนพฤษภาคม 2561 เทศบาลเมื อ ง
อางทองจะดํ าเนิ น การปรับ ปรุงซ อ มแซมอาคารดั งกลา ว เพื่อ เตรีย มสถานที่ ในการใช ป ระโยชน
ของทางเทศบาลเมื อ งอ า งทอง ในการนี้ จึ ง มี ค วามประสงค จ ะขอความอนุ เคราะห ใช อ าคาร
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ศูนยอางทอง) เปนสํานักงานปฏิบัติงานของสถานศึกษา
ชั่วคราวไปกอน ตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2561 จนกวาจะขึ้นปงบประมาณใหม โดยศู นยการศึกษา
น อ ก ระบ บ แ ล ะก ารศึ ก ษ าตาม อั ธย าศั ย อํ าเภ อ เมื อ งอ างท อ งจ ะรั บ ผิ ด ช อ บ ค าใช จ า ย
คาสาธารณูปโภคและหากไดรับการจัดสรรงบประมาณคาเชาทรัพยสินจะรีบดําเนินการโดยทันที
มติ/ความเห็นของที่ประชุม
เห็นชอบการขอใชอาคารเรียนมหาวิทยาลัย ราชภัฏพระนครศรีอยุ ธยา (ศูน ยอางทอง)
เป น สํ า นั ก งานปฏิ บั ติ ง านของสถานศึ ก ษาชั่ ว คราวของศู น ย การศึ ก ษานอกระบบและการศึ ก ษา
ตามอัธยาศัยอําเภอเมืองอางทอง (กศน.) โดยในระหวางวันที่ 1 มิถุนายน 2561 – วันที่ 30 กันยายน
2561 ตองรับผิดชอบคาใชจาย คาสาธารณูปโภคเอง

ระเบี ยบวาระที่ 4.8 ขอความเห็ นชอบ (ร าง) นโยบายการจั ดสรรและการบริหารงบประมาณ
ประจํ าป งบประมาณ พ.ศ. 2562 ของมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา
สาระสําคัญโดยยอ
ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาไดมีการจัดสรรและการบริหารงบประมาณ
ประจํ า ป ทุ ก ป เพื่ อให ก ารจั ด สรรและการบริห ารงบประมาณประจํ าป งบประมาณ พ.ศ. 2562
สอดคล อ งกั บ นโยบายรั ฐ บาล นโยบายการพั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย พั น ธกิ จ และบริ บ ทอื่ น ๆ
ที่เกี่ยวของ รวมทั้งเพื่อใหหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยใชเปนแนวทางในการจัดสรรและการบริหาร
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 6/2561

17
งบประมาณของหนวยงานให เกิดประสิทธิภ าพ ประสิทธิผล ตามพัน ธกิจที่ หนวยงานรับ ผิ ดชอบ
ตอไปนัน้
มติ/ความเห็นของที่ประชุม
เห็นชอบ (ราง) นโยบายการจัดสรรและการบริหารงบประมาณ ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2562 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.)
มีขอเสนอแนะ ดังตอไปนี้
1. ใหเพิ่มคําวา “ให” หนานโยบายขอ 1 - 8
2. ขอ 3 โครงการใดที่ผลออกมาวาพอใช หรือตองปรับปรุงก็ไมควรเสนอโครงการนั้นเขามาอีก
3. ข อ 7 เพิ่ มคํา วา “ให เพิ่ ม” ประสิท ธิภ าพการใช จายงบประมาณ หน วยงานที่ ไม
สามารถเบิกจายไดตามเกณฑ จะนํามาพิจารณาในการจัดสรรงบประมาณ
4. เพิ่ มขอ 9 ให จัด สรรงบประมาณเพิ่ มในสวนของงานวิ จัย และการพั ฒ นาบุ คลากร
ตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
5. รายละเอียดของนโยบายแตละขอควรจัดทําเปนแนวปฏิบัติไดหรือไม

ระเบียบวาระที่ 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 เพื่อจัดทํางบประมาณ
รายจายประจําป ตามวิธีการจัดทํางบประมาณใหเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลตามยุทธศาสตร นโยบาย
การพัฒนา และพันธกิจของมหาวิทยาลัยตอไปนั้น
มติ/ความเห็นของที่ประชุม
เห็ น ชอบ (รา ง) กรอบวงเงิน งบประมาณรายจา ย ประจํ า ป ง บประมาณ พ.ศ. 2562
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรี อ ยุ ธ ยา และคณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย (ก.บ.)
มีขอเสนอแนะ ดังตอไปนี้
1. พิจารณาคําวา กรอบวงเงินงบประมาณรายจาย กับ กรอบวงเงินงบประมาณ
2. ทบทวนตัวเลขใหใกลเคียงกับงบประมาณรายจายจริงของปที่ผานมา
3. ยอดประมาณการขอใหเพิ่ม – ลด ตามความเปนจริง
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ระเบี ยบวาระที่ 4.10 ขอความเห็ นชอบ (ราง) บั นทึกความเข าใจระหวางมหาวิ ทยาลัยราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยากับมหาวิทยาลั ย Nanchang University สาธารณรั ฐ
ประชาชนจีน
สาระสําคัญโดยยอ
ดวย Nanchang University สาธารณรัฐประชาชนจีนมีความประสงคท่จี ะทําความรวมมือ
ทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยมีกิจกรรมความรวมมือดานการดํ าเนินการ
เพื่ อจัดสงนั กศึกษาเขาศึกษาตอในระดับปริญญาตรี ปริญ ญาโท การแลกเปลี่ยนอาจารย นั กศึกษา
และความรวมมือ อื่น ๆ ที่สนใจรวมกัน นั้น
มติ/ความเห็นของที่ประชุม
เห็ นชอบ (ร าง) บั นทึ ก ความเข าใจระหว างมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏพระนครศรี อยุ ธยากั บ
มหาวิ ทยาลัย Nanchang University สาธารณรัฐประชาชนจีน และนําเขาการประชุ มสภาวิชาการและ
สภามหาวิทยาลัยตอไป

ระเบี ยบวาระที่ 4.11 ขอความเห็ นชอบการพั ฒนาศู นย ภาษา มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา
สาระสําคัญโดยยอ
ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการวิเทศสัมพันธ มหาวิทยาลั ยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่
4/2561 เมื่อวั นที่ 26 มีนาคม 2561 มีมติเห็นชอบแผนการดําเนิ นงานศูนย ภาษาและการจัดการเรียนรู
ดวยตนเอง โดยใหปรับบทบาทศูนยภาษาและการจัดการเรียนรูดวยตนเองเปนศูนยการศึกษานานาชาติ
ตามโครงสรางการแบงสวนราชการและบริหารสวนงานภายในของมหาวิทยาลัยที่จะกําหนดขึ้นใหม โดยมี
หนาที่ ดังนี้
1. บริหารการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยเฉพาะรายวิชาศึกษาทั่วไป
2. พั ฒ นาศั กยภาพภาษาอั งกฤษให กั บ นั ก ศึ ก ษา คณาจารย แ ละบุ ค ลากรภายใน
มหาวิทยาลัย
3. บริการจัดฝกอบรมภาษาอังกฤษใหกับบุคคลภายนอกและหารายไดใหกับมหาวิทยาลัย
4. เปนศูนยประสานการทดสอบวัดระดับภาษาตางประเทศใหกับนักศึกษา คณาจารย และ
บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยและบุคคลภายนอก
โดยระยะเวลาเริ่มแรกให ดําเนินงานในลักษณะโครงการจัดตั้งหนวยงานใหม ดําเนินการใน
รูปแบบคณะกรรมการ และมีขอสั่งการ ดังนี้
1. มอบหมายใหงานวิเทศสัมพันธ จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการโครงการจัดตั้งศูนย
การศึกษานานาชาติ โดยคณะกรรมการประกอบดวยคณาจารยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรที่ไมได
เป นอาจารย ประจําหลั กสู ตรภาษาอั งกฤษ อาจารย ชาวต างประเทศ สั งกั ดคณะมนุ ษยศาสตร และ
สังคมศาสตร เจาหนาที่ศูนยภาษาและการจัดการเรียนรูดวยตนเอง
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2. มอบหมายใหงานวิเทศสัมพันธ จัดทําหนังสือสอบถามความสมัครใจคณาจารยที่สนใจ
(เพิ่ ม เติ ม ) เข าร วมเป น คณะกรรมการฯ ที่ จะแต งตั้ งตามข อ 1 โดยสอบถามไปยั งคณะครุ ศ าสตร
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และคณะวิทยาการจัดการ
3. มอบหมายใหรองอธิการบดีฝายบริหารประสานการจัดเตรียมสถานที่ ดําเนินงานใหกับ
คณะกรรมการฯ ที่จะแตงตั้งตามขอ 1 และสถานที่สําหรับการดําเนินงานของศูนยการศึกษานานาชาติ
ตามความเหมาะสมใหแลวเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2561
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) มีขอเสนอแนะ ดังตอไปนี้
1. ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุงพรหม กลาววา เห็นควรใหมีศูนยภาษา และชื่อโครงการควรจะ
เปนโครงการจัดตั้งศูนยภาษา โดยอาจจะมีนโยบายความเปนสากล และขอฝากในเรื่องวิชาศึกษาทั่ วไป
และควรจัดทําสื่ อการสอนให สัมพั นธกับสื่ออื่ น ๆ เชน SPEEXX ต องมี การรายงานผลการดําเนินการ
ตามพันธกิจ มีเปาหมายที่แนนอน ซึ่งจะชวยในการพัฒนานักศึกษามากยิ่งขึ้น
2. ข อ 3.5.1 ให แ ก ไขระดั บ ผลการสอบของนั ก ศึ กษาจาก B1 เป น B2 และในส ว น
ของอาจารยใหตรวจและแกไขใหถูกตอง
3. โครงการจัดตั้งศูนยหรือชื่ออื่นก็ตาม เปาหมายคือใหนักศึกษาสามารถใชภาษาและ
สื่อสารไดในชีวิตประจําวัน และไมเนนการเขียน สวนอาจารยชาวตางชาติควรมอบหมายงานใหทํา
ประโยชนมากยิ่งขึ้น
4. อนาคตอาจปรับใหเปนหนวยงานที่ขึ้นตรงกับอธิการบดี
5. กรณีอาจารยอาสาสมัครใหระมัดระวังเรื่องภาระงานใหเปนไปตาม KPI และในสวนที่
ไมไดเปนอาจารยประจําหลักสูตรใหมีคําสั่งและกําหนด KPI ใหชัดเจนครอบคลุม
มติ/ความเห็นของที่ประชุม
เห็นชอบในหลักการการพัฒนาศูนยภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และ
นําเขาการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม) ตอไป
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) มีขอเสนอแนะ ดังตอไปนี้
1. ข อ 3.5.1 ให แ ก ไขระดับ ผลการสอบของนั ก ศึก ษาจาก B1 เป น B2 และในสว น
ของอาจารยใหตรวจและแกไขใหถูกตอง
2. โครงการจัดตั้งศูนยหรือชื่ออื่นก็ตาม เปาหมายคือใหนักศึกษาสามารถใชภาษาและ
สื่อสารไดในชีวิตประจําวัน และไมเนนการเขียน สวนอาจารยชาวตางชาติควรมอบหมายงานใหทํา
ประโยชนมากยิ่งขึ้น
3. อนาคตอาจปรับใหเปนหนวยงานที่ขึ้นตรงกับอธิการบดี
4. กรณีอาจารยอาสาสมัครใหระมัดระวังเรื่องภาระงานใหเปนไปตาม KPI และในสวนที่
ไมไดเปนอาจารยประจําหลักสูตรใหมีคําสั่งและกําหนด KPI ใหชัดเจนครอบคลุม
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ระเบี ยบวาระที่ 4.12 ขอความเห็นชอบ (ราง) ขอตกลงทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยากับสถาบันการศึกษานานาชาติ (ไอไออี)
สาระสําคัญโดยยอ
ดวยสถาบันการศึกษานานาชาติ (ไอไออี) สนใจทําขอตกลงทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ พระนครศรี อ ยุ ธ ยา โดยมี ค วามประสงค ที่ จ ะเป น ศู น ย ท ดสอบวั ด ระดั บ ภาษาอั ง กฤษ
ซึ่งสถาบันการศึกษานานาชาติ (ไอไออี) เปนตัวแทนของ TOEFL ITP ในประเทศไทย นั้น
มติ/ความเห็นของที่ประชุม
เห็นชอบ (ราง) ขอตกลงทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากับ
สถาบันการศึกษานานาชาติ (ไอไออี)

ระเบียบวาระที่ 5 แจงผลและนําเสนอแผนงานที่จะดําเนินการของหนวยงานตาง ๆ
ระเบียบวาระที่ 5.1 คณบดีคณะครุศาสตร
สาระสําคัญโดยยอ
ผลการดําเนินงาน เดือนเมษายน 2561
1. วันที่ 25 เมษายน 2561 อบรมเชิ งปฏิ บั ติการ “การเขี ยนตํ าราและหนั งสื อ” ครั้ งที่ 3
(มีผลงาน 60 - 80% หรือ ไม นอยกวา 6 บท) เพื่ อสงเสริมการทํ าตําราเรียนและหนังสือใหกั บคณาจารย
คณะครุ ศาสตร สํ าหรั บ เตรี ยมความพร อมเข าสู ตํ าแหน งทางวิ ชาการที่ สู งขึ้ น เวลา 09.00-17.00 น.
ณ หองประชุม 204 อาคารศูนยการศึกษาพิเศษ
2. วันที่ 25 เมษายน 2561 ประชุมคณะกรรมการประจําคณะครุศาสตร ครั้งที่ 3/2561
เวลา 13.00-16.30 น. ณ หองประชุม 223 อาคารศูนยการศึกษาพิเศษ
3. วั น ที่ 25 เมษายน 2561 คณ าจารย แ ละนั กศึ ก ษาสาขาวิ ช าคณิ ตศาสตร
จากคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี เขาศึกษาดูงานคณะครุศาสตร
ในดานหลักสูตร กิจกรรมนักศึกษา และแนวทางการปฏิบัติตนในการเตรียมความพรอมกอนออกฝก
ประสบการณวิชาชีพครู เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ หองประชุม 204 คณะครุศาสตร
แผนการดําเนินงาน ประจําเดือนพฤษภาคม 2561
1. วั น ที่ 1-2 พฤษภาคม 2561 อบรมเชิงปฏิบั ติ การ“เพิ่ ม พู น ความรู และทั ก ษะครู
โรงเรีย นตํ ารวจตระเวนชายแดนประจําปการศึกษา 2561” โดยมีวัต ถุป ระสงค เพื่อ ให ครูโรงเรีย น
ตํ า รวจตระเวนชายแดนมี ค วามรู มี ทัก ษะในการจั ด การจั ด การเรีย นการสอน และเรีย นรู เทคนิ ค
การสร างสื่ อ การเรีย นการสอนในรายวิ ช าคณิ ตศาสตร เวลา 08.00-16.30 น. ณ มหาวิท ยาลั ย
ราชภัฏวไลยอลงกรณในพระบรมราชูปถัมภ (ศูนยสระแกว) จังหวัดสระแกว
2. วันที่ 1-2 พฤษภาคม 2561 อบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษเพื่อ การสื่อ สาร CLT” ใหกับ ครูในกลุม สาระการสอนภาษาอังกฤษ ที่ อ ยูในโครงการ
พั ฒ นาคุณ ภาพการศึก ษาและ การพั ฒ นาทอ งถิ่น โดยมีสถาบั นอุด มศึกษาเป น พี่ เลี้ ย งกั บ โรงเรีย น
ขนาดเล็ ก /ขยายโอกาส เขตพื้ น ที่ ภ าคกลางตอนบน เวลา 08.00 - 16.30 น. ณ ห อ ง 105
อาคารปฏิบัติการคณะครุศาสตร
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3. วันที่ 1 - 2 พฤษภาคม 2561 อบรมเชิงปฏิบัติการ“เพิ่มพูนความรู และทักษะครูโรงเรียน
ตํ ารวจตระเวนชายแดนประจําป การศึ กษา 2561” โดยมีวัตถุประสงค เพื่ อใหครูโรงเรียนตํ ารวจตระเวน
ชายแดน มี ความรู มี ทั กษะในการจั ดการจัดการเรี ยนการสอน และเรียนรูเทคนิ คการสรางสื่ อการเรี ยน
การสอนในรายวิ ชาคณิ ตศาสตร เวลา 08.00 - 16.30 น. ณ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏวไลยอลงกรณ
ในพระบรมราชูปถัมภ (ศูนยสระแกว) จังหวัดสระแกว
4. วั นที่ 1 - 2 พฤษภาคม 2561 อบรมเชิ งปฏิ บั ติ การ “เทคนิ คการจั ดการเรียนการสอน
ภาษาอั งกฤษเพื่ อการสื่อสาร CLT” ใหกั บครูในกลุมสาระการสอนภาษาอังกฤษ ที่ อยู ในโครงการพั ฒนา
คุณภาพการศึกษาและ การพัฒนาทองถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเปนพี่เลี้ยงกับโรงเรียนขนาดเล็ก/ขยาย
โอกาส เขตพื้นที่ภาคกลางตอนบน เวลา 08.00-16.30 น. ณ หอง 105 อาคารปฏิบัติการคณะครุศาสตร
5. วั นที่ 5 พฤษภาคม 2561 อบรมเชิ งปฏิ บั ติ ก าร “พั ฒ นาเทคนิ คการจั ดการเรี ย นรู
ประวัติศาสตร” ใหกับครูในกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ที่อยู ในโครงการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและ การพัฒนาทองถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเปนพี่เลี้ยงกับโรงเรียนขนาดเล็ก/ขยาย
โอกาส เขตพื้นที่ภาคกลางตอนบน เวลา 08.00 - 16.30 น. ณ หองประชุม 204 อาคารศูนยการศึกษาพิเศษ
6. วันที่ 5 - 6 พฤษภาคม 2561 อบรมเชิงปฏิ บัติ การ “เทคนิ คการจั ดการเรี ยนรูตามแนว
Active Learning” ให กั บ ครู ในกลุ มสาระวิ ทยาศาสตร ที่ อยู ในโครงการพั ฒ นาคุ ณภาพการศึ กษาและ
การพัฒนาทองถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเปนพี่เลี้ยงกับโรงเรียนขนาดเล็ก/ขยายโอกาส เขตพื้นที่ภาคกลาง
ตอนบน เวลา 08.00 - 16.30 น. ณ หองประชุม 204 อาคารปฏิบัติการคณะครุศาสตร
7. วั นที่ 9 พฤษภาคม 2561 เตรี ยมความพร อมนั กศึ กษาชั้ นป ที่ 5 ก อนออกฝ กปฏิ บั ติ
การสอนในสถานศึกษา 1 ภาคเรียนที่ 1/2561 และมอบปายนามสิทธิ เวลา 08.30-16.30 น. ณ หองประชุม
อาคาร 100 ป
8. วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 ประชุ มการกํากับติดตามงานประกันคุณภาพระดับหลักสูตร
เวลา 11.30 น. ณ หองประกันคุณภาพ 210
9. วั นที่ 12 - 13 พฤษภาคม 2561 อบรมเชิ งปฏิ บั ติ การเตรี ยมความพร อมสู ตํ าแหน ง
ข าราชการครู ของนั กศึ กษาชั้ น ป ท่ี 5 โดยวิ ทยากร อาจารย ดร.วรวั ติ กิ ติ วงค 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 อาคารศูนยการศึกษาพิเศษ
11. วั นที่ 23 พฤษภาคม 2561 ประชุ มผู อํ านวยการ - ครู พี่ เลี้ ยงโรงเรี ยนเครื อข ายฝ ก
ประสบการณวิชาชีพครู เวลา 08.30-12.30 น. ณ หองประกันคุณภาพ 210
12. วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 อบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขี ยนตําราและหนังสื อ” ครั้ งที่ 4
(มีผลงาน 80% ขึ้นไปและกลาวสรุปผลการดําเนินโครงการที่ผานมา) เพื่ อส งเสริมการทําตําราเรียนและ
หนั งสื อให กั บคณาจารย คณะครุศาสตร สํ าหรั บเตรี ยมความพร อมเข าสู ตํ าแหน งทางวิ ชาการที่ สู งขึ้ น
เวลา 09.00 - 17.00 น. ณ หองประชุม 204อาคารศูนยการศึกษาพิเศษ
13. วันที่ 30 - 31 พฤษภาคม 2561 เตรียมความพรอมและปฐมนิเทศกอนออกปฏิบัติวิชาชีพ
ระหวางเรียน 1 ภาคเรียนที่ 1/2561 นักศึกษาชั้นปที่ 4 เวลา 08.30–16.30 น. ณ ห อ งประชุ ม อาคาร
100 ป
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 6/2561
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มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5.2 คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
สาระสําคัญโดยยอ
ผลการดําเนินงานในเดือนเมษายน 2561
1. วั นที่ 2 เมษายน 2561 คณะมนุ ษยศาสตร และสั งคมศาสตร โดยผู ช วยศาสตราจารย
ดร.จริยาภรณ รุ จิโมระ รองคณบดี ฝายบริหารและแผนงาน พรอมเจาหน าที่ เปนตั วแทนมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ
พระนครศรีอยุ ธยา ร วมพิ ธี ทํ าบุ ญตั กบาตร เนื่ องในวันขาราชการพลเรือน ประจํ าป พ.ศ.2561 ซึ่ งทางจั งหวั ด
พระนครศรีอยุธยา ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2. วันที่ 5 เมษายน 2561 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จัดกิจกรรม “สืบสานวิถี ประเพณี
สงกรานต” ประจําป 2561 จัดพิธีทําบุญถวายภัตตาหารเพลพระสงฆและประเพณีรดน้ําขอพรผูบริหารมหาวิทยาลัย
และอาจารยอาวุโส ณ บริเวณลานไทร วัดบรมพุทธาราม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
3. วั นที่ 5 เมษายน 2561 คณะมนุ ษยศาสตร และสั งคมศาสตร จั ดกิ จกรรมส งเสริมคุ ณธรรม
จริยธรรมและสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยใหแกนักศึกษา เนื่องในวันสงกรานต พ.ศ.2561 โดยนักศึกษารวมพิธีรดน้ํา
ขอพรอาจารย เนื่ องในโอกาสวันขึ้ นป ใหม ของไทย ณ บริเวณลานไทร วัดบรมพุ ทธาราม มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา
4. วันที่ 5 เมษายน 2561 สาขาวิชาดนตรีสากล รวมกับโรงเรียนวัดสระแกว (รุงโรจนธนกุลอุปถัมภ)
และโรงเรียนอ างทองป ทมโรจน วิทยาคม จั ดโครงการบริการวิชาการ “อบรมเชิ งปฏิ บั ติ การดนตรี สากลทักษะ
การบรรเลงรวมวงดนตรี ” การแสดงดนตรี เฉลิ มพระเกี ยรติ สมเด็ จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุ มารี
เนื่องในโอกาสวันคลายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2561 “ฟงดนตรีเถิดชื่นใจ” ครั้งที่ 1 Wind Symphonic Band
ณ หองประชุม อาคาร 100 ป มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
5. วันที่ 11 เมษายน 2561 ผูบริหาร คณาจารย บุ คลากร และนักศึ กษา คณะมนุ ษยศาสตร และ
สังคมศาสตร รวมงาน “รวมบุญสงกรานต สืบสานวัฒนธรรมไทย” ประจําป 2561 ซึ่งทางสถาบันอยุธยาศึกษาจัดขึ้น
โดยผูบริหาร คณาจารยและนักศึกษา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรรวมพิ ธีรดน้ํ าขอพรอาจารยอาวุ โสและ
อธิ การบดี เนื่ องในโอกาสวั นขึ้ นป ใหม ของไทย ณ เรื อนไทย สถาบั นอยุ ธยาศึ กษา มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา
6. วันที่ 18 เมษายน 2561 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จัดกิ จกรรมเลือกตั้งนายกสโมสร
นักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ภาคปกติ ประจําปการศึกษา 2561 และเลือกตั้งตัวแทนสภานักศึกษา
ประจําคณะ ภาคปกติ ชั้นปที่ 2 ประจําปการศึกษา 2561 มีนักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ทุกชั้นป
มาใช สิ ทธิ เลื อกตั้ งโดยพรอมเพรี ยงกั น ณ ห อง 104 อาคาร ฉะไกรน อย (อาคาร 1) คณะมนุ ษยศาสตร และ
สังคมศาสตร
7. วันที่ 18 เมษายน 2561 คณะมนุ ษยศาสตรและสังคมศาสตร จัดประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ครั้งที่ 3/2561 ไดรับเกียรติจาก ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภาคิน โชติเวศยศิลป
คณบดี เปนประธานการประชุม โดยวาระการประชุม คือ ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตร
ศิลปศาสตรบั ณฑิ ต สาขาวิทยาการอิสลาม ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย ประจําหลั กสูตรศิ ลปศาสตร
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 6/2561
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บัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน และขอความเห็นชอบหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประยุกต ศิลปศิลป
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561) ณ หองประชุมหมื่นจันทราช (หอง 43110) ชั้น 2 อาคารบรมพุ ทธาราม (อาคาร 43)
คณะมนุษยศาสตร และสังคมศาสตร
8. วันที่ 18 เมษายน 2561 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จัดโครงการอบรมเชิงปฏิ บั ติการ
เพื่อเขาสูตําแหนงทางวิชาการ ใหกับคณาจารยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร วิทยากร คือ รองศาสตราจารย
ดร.กาสัก เตะขันหมาก อาจารยภาควิชาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพ
สตรี เพื่อสรางความเขาใจใหกับคณาจารยเกี่ยวกับการเขาสูตําแหนงทางวิชาการและเทคนิคการเขียนผลงานวิชาการ
ณ หอง 43111 ชั้น 2 อาคารบรมพุทธาราม (อาคาร 43) คณะมนุษยศาสตร และสังคมศาสตร
9. วั นที่ 18 เมษายน 2561 คณะมนุ ษยศาสตร และสั งคมศาสตร จั ดกิ จกรรมพั ฒนาทั กษะ
ทางเทคโนโลยี เรื่อง “การใช ICT ในยุคสังคมไทย 4.0” สําหรับนั กศึกษา ไดรับเกี ยรติจากอาจารย ปกาศิต เจิมรอด
รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษาและประกันคุณภาพ เปนประธานเปดกิจกรรม โดยมีวิทยากร ไดแก อาจารยบริบูรณ
ชอบทํ าดี และอาจารย ศิ ริ พล แสนบุ ญส ง อาจารย คณะครุ ศาสตร บรรยายเรื่ อง การใช เทคโนโลยี คลาวด
ในชี วิ ตประจํ าวั น ด วย G Suite by Google และบรรยายเรื่ อง การสร างสื่ อนํ าเสนอให น าสนใจด วย Prezi
ณ หอง 31104 อาคาร 100 ป มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
10. วั นที่ 23 เมษายน 2561 นั กศึ กษาชั้ นป ที่ 4 สาขาวิ ชานิ ติ ศาสตร คณะมนุ ษยศาสตร และ
สั งคมศาสตร จัดโครงการเติมฝนสูเสนทางกฎหมาย ไดรับเกียรติจากวิทยากร คือ นายศุภกร มาหะศักดิ์ ประธาน
สภาทนายความจังหวัดพระนครศรีอยุธยา บรรยายในหัวขอ “การเขาสูวิชาชีพทนายความ” และนายสมชัย คชวรรณ
ผู พิ พากษาหั วหน าคณะชั้ นต นในศาลแขวงพระนครเหนื อ บรรยายในหั วข อ “เส นทางสู การเป นผู พิ พากษา”
ณ หอง 104 อาคารฉะไกรนอย (อาคาร 1) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
11. วั นที่ 25 เมษายน 2561 คณะมนุ ษยศาสตร และสั งคมศาสตร จั ดประชุ มเพื่ อชี้ แจงเรื่ อง
การขอตําแหนงทางวิชาการ ตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนง
ผู ช วยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย โดยได รับเกี ยรติ จากวิ ทยากร คื อ รองศาสตราจารย
ดร.ชูสิทธิ์ ประดับเพ็ชร รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษาและวิจัย และเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาตําแหนง
ทางวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ณ หอง 104 อาคารฉะไกรนอย (อาคาร 1) คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร
12. วันที่ 25 เมษายน 2561 คณะมนุ ษยศาสตรและสังคมศาสตร จัดกิ จกรรมเป ดเวที แลกเปลี่ยน
เรียนรูสรุ ปเทคนิ ค/เคล็ ดลั บความสําเร็จของการจัดการความรู (KM) โดยมี วิทยากรได แก อาจารย ดร.กานดาเตะ
ขั นหมาก และอาจารย มู นี เราะฮ ยี ดํ า ณ ห อง 104 อาคารฉะไกรน อย (อาคาร 1) คณะมนุ ษยศาสตร และ
สังคมศาสตร
13. วันที่ 27 เมษายน 2561 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จัดกิจกรรมเพื่อการประชาสัมพันธ
ภาพลั กษณ ของคณะมนุ ษยศาสตร และสั งคมศาสตร การแสดงละครเวที เรื่อง “รั ก...ตั วเท าบ าน” ได รับเกี ยรติ
จาก ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภาคิน โชติเวศยศิลป คณบดี เปนประธานเปดกิจกรรม โดยละครเวทีดังกลาว เขียนบท
และกํากับการแสดงโดย อาจารยณัฐพร นิรังสรรค ประธานสาขาวิชาศิลปะการแสดง โดยคณาจารย และนักศึกษา
คณะมนุ ษยศาสตรและสั งคมศาสตร รวมการแสดงและเป นที มงานผลิ ตละครเวที ณ ห องประชุ มอาคาร 100 ป
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
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14. วั นที่ 27 เมษายน 2561 สาขาวิ ชาการพั ฒนาชุ มชนและสั งคม จั ดการสั มมนาเชิ งวิ ชาการ
"หลังการฝกประสบการณ วิ ชาชี พ” ของนั กศึกษาสาขาวิ ชาการพั ฒนาชุ มชนและสั งคม ชั้นป ที่ 4 ได รับเกี ยรติ
จากอาจารยมูนีเราะฮ ยีดํา รองคณบดีฝายวิชาการและวิเทศสัมพันธเปนประธานเปดกิจกรรม โดยจัดการนําเสนอ
งาน หลังจากที่ นักศึกษาไดรับการฝกประสบการณในแตละพื้นที่ตามความสนใจของตั วนักศึกษา ณ หองประชุ ม
ตนโมก อาคารบรรณราชนครินทร มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
15. วั นที่ 28 เมษายน 2561 สาขาวิชาภาษาญี่ ปุ น จั ดกิ จกรรมบรรยายพิ เศษ เรื่ อง ประสบการณ
การสื่ อสารในองค กรธุ รกิ จญี่ ปุ น จากบั ณฑิ ตสาขาวิ ชาภาษาญี่ ปุ น วิ ทยากรโดย นายกิ ตติ พงศ ตระการไทย
จากบริษัท มัตซึดะ ซังเกียว (ประเทศไทย) จํากัด โดยกิจกรรมดังกลาว อยูในการดูแลของอาจารยบวรศรี มณีพงษ
อาจารย ประจํ าสาขาวิ ชาภาษาญี่ ปุ น ณ ห อง 43009 อาคารบรมพุ ทธาราม (อาคาร 43) คณะมนุ ษยศาสตร
และสังคมศาสตร
16. วั นที่ 28 เมษายน 2561 สาขาวิชาการพั ฒนาชุ มชนและสั งคม จัดกิจกรรมกี ฬาพั ฒนาชุ มชน
สัมพันธ ประจําป 2561 โดยจัดขึ้นเปนปที่ 4 เพื่อสรางความสัมพันธระหวางรุนพี่ และรุนนอง สรางความสามัคคี
ของสาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม ณ โรงยิม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
17. วั นที่ 2 พฤษภาคม 2561 นั กศึ กษาชั้ นป ที่ 1 สาขาวิ ชาภาษาญี่ ปุ น จั ดกิ จกรรมส งเสริ ม
ความเขาใจภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุน โดยจัดนิทรรศการอาหารตามประเพณีความเชื่อ อาหารตามฤดูกาล และอาหาร
ตามภูมิภาค ซึ่งภายในงานมีการบรรยายและสาธิตเรื่อง “ชากับวิถีชีวิตของคนญี่ปุน” วิทยากรโดยอาจารยบวรศรี
มณี พงษ และการบรรยายและสาธิตเรื่อง “สาธิตการทํ ามิ โซะซุ ป” วิ ทยากรโดย ผู ช วยศาสตราจารย หทั ยรั ตน
ทรรพวสุ ณ หองประชุมตนโมก อาคารบรรณราชนครินทร มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
18. วั นที่ 3 พฤษภาคม 2561 คณะมนุ ษยศาสตร และสั งคมศาสตร โดยผู ช วยศาสตราจารย
ดร.ภาคิน โชติ เวศยศิลป คณบดี และอาจารยปกาศิต เจิมรอด รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษาและประกันคุณภาพ
ให การต อนรับ คุ ณธปภั ค บู รณะสิ งห ผู อํ านวยการสํ านั กงานคุ มครองสิ ทธิ และเสรีภาพ พื้ นที่ 1 และที มงาน
จากสํ านั กงานคุ มครองสิ ทธิ และเสรี ภาพ พื้ นที่ 1 จั งหวั ดพระนครศรี อยุ ธยา เพื่ อร วมประชุ มหารื อแนวทาง
ในการจัดทําบันทึกความตกลง (MOU) ระหวางกรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพกับคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ณ ห องประชุ มหมื่ นจั นทราช (ห อง 43110) ชั้ น 2 อาคารบรมพุ ทธาราม(อาคาร 43) คณะมนุ ษยศาสตร และ
สังคมศาสตร
แผนการดําเนินงานในเดือนพฤษภาคม 2561
1. วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 คณะมนุ ษยศาสตรและสังคมศาสตร จัดโครงการสงเสริมการจั ด
กิ จกรรมพั ฒนานั กศึ กษา เสวนาป จฉิ มนิ เทศนั กศึ กษา เพื่ อการเตรี ยมความพร อมเมื่ อสํ าเร็จการศึ กษา หั วข อ
“เส นทางสู บัณฑิ ตใหม เตรียมตั วอย างไรใหไดงาน” วิทยากรโดย อาจารย สุนทรีย ชุ มมงคล คณะนิ เทศศาสตร
มหาวิทยาลั ยกรุงเทพธนบุ รีวาที่ รอยตรีทรงกลด พึ่งโพธิ์ นักวิเคราะหนโยบายและแผน สํานั กงานปลั ดกระทรวง
สาธารณสุ ข และอาจารย ดร.รุจิภาส ภู ธนั ญนฤภั ทร สาขาวิชาดนตรีสากล ณ หอประชุ ม มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา
2. วั นที่ 24 พฤษภาคม 2561 คณะมนุ ษยศาสตรและสั งคมศาสตร จั ดโครงการส งเสริมการจั ด
กิ จกรรมพั ฒนานั กศึ กษา กิ จกรรมอบรมให ความรูเรื่องการประกั นคุ ณภาพแก นั กศึ กษา วิ ทยากรโดย อาจารย
ดร.นฤมล อนุ สนธิ์ พั ฒน อาจารย สาขาวิ ชาพั ฒ นาชุ มชนและสั งคม ณ หอประชุ ม มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา
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3. วั นที่ 24 พฤษภาคม 2561 คณะมนุ ษยศาสตรและสั งคมศาสตร จั ดโครงการส งเสริมการจั ด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา พัฒนาศั กยภาพบัณฑิตเพื่อการประกอบอาชีพ “นัดพบแรงงาน” โดยมี นายจาง/สถาน
ประกอบการ มาสัมภาษณงานดวยตัวเอง ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5.3 คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
สาระสําคัญโดยยอ
ผลการดําเนินงานในเดือนเมษายน 2561
1. วันที่ 10 เมษายน 2561 คณะวิทยาการจั ดการ กิ จกรรมสงกรานต “สงกรานต
บานเรา ชวนออเจา สรงน้ําพระ” ณ หนาอาคารเจาพระยาโกษาธิบดี (อาคาร 41)
2. วันที่ 23 เมษายน 2561 กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่ นักศึกษาสาขาวิ ชาการ
จัดโลจิสติกส ชั้นปที่ 2 ณ บริษัท อายิโนะโมะโตะ(ประเทศไทย) จํากัด โรงงานหนองแค จังหวัดสระบุรี
3. วันที่ 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. วั น ที่ 2 พฤษภาคม 2561 คณะวิ ทยาการจั ดการ สาขาวิ ชาการตลาด จั ดกิ จกรรม
Marketing Camp Show ณ หองประชุมอินทนิล 1 อาคาร 1
2. วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 คณะวิ ทยาการจั ดการ กิ จกรรมป จฉิ มนิ เทศนั กศึ กษาฝ ก
ประสบการณวิชาชีพและสหกิจศึกษาและกิจกรรมเตรียมความพรอมสูโลกอาชีพ ใหกั บนักศึกษาชั้น ปที่ 4
จํานวน 8 สาขาวิชา ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย
3. วันที่ 8 - 10 พฤษภาคม 2561คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการ “สรางนักบัญชีคุณภาพ
รุ นใหม (Young & Smart Accountants)” ให กับนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ชั้นป ที่ 3 และ 4 เพื่ อเป น
การเตรียมความก อนสําเร็จการศึกษาและเพื่อสงเสริมพั ฒนานั กศึกษาให มี ความพรอมในการเป นแรงาน
คุณภาพ ณ หองประชุมตนโมก และ หอง 31104
4. วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรม “อบรมพั ฒนาศักยภาพ
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 คณะวิทยาการจั ดการ จั ดกิ จกรรมจัดการสานสัมพั นธ และ
กิ จกรรมทั ก ษะภาวะผู นํ าและการทํ างานเป นที ม ให กั บ นั ก ศึ ก ษาสาขาวิ ชาการจั ดการ ภาคพิ เศษ
เสาร - อาทิตย ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย
7. วันที่ 22 - 23 พฤษภาคม 2561 คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมอบรมดานการพัฒนา
โปรแกรมคอมพิวเตอร ใหกับนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจชั้นปที่ 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. วั น ที่ 22 พฤษภาคม 2561 คณะวิ ทยาการจั ดการ กิ จกรรมป จฉิ ม นิ เทศนั ก ศึ ก ษา
คณะวิทยาการจัดการ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย
10. วั นที่ 23 พฤษภาคม 2561 คณะวิ ทยาการจั ดการ จั ดประชุ มคณะกรรมการประจํ า
คณะวิทยาการจัดการ ณ หองประชุมอินทนิล 3
11. วันที่ 23 – 25 พฤษภาคม 2561 คณะวิทยาการจัดการ กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
ภาวะผูนําและนันทนาการสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ณ จังหวัดประจวบคีรขี ันธ
12. วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 ไดเปนตัวแทนอธิการบดี เขารวมประชุ มหารื อแนวทางความ
รวมมือการพัฒนากองทุนหมูบานและชุมชนเมือง
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5.4 คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สาระสําคัญโดยยอ
ผลการดําเนินงานในเดือนพฤษภาคม 2561
1. วั นที่ 1 พฤษภาคม 2561 สาขาวิ ชาเทคโนโลยีอุ ตสาหกรรม และสาขาวิ ชาวิศวกรรม
การจัดการ ภาควิชาวิทยาศาสตรประยุกต คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จะจัดกิจกรรม “Labor Day”
ในวั นแรงงาน เพื่ อใหนั กศึกษาไดแสดงผลงานเกี่ ยวกับความรูในดานแรงงานอุ ตสาหกรรมที่ มี ในป จจุ บั น
ณ ลานกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
2. วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 สาขาวิ ชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การอาหาร ภาควิ ชา
วิทยาศาสตรประยุกต คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จะจัดโครงการสัมมนา เรื่อง “การถายทอดความรู
การฝกประสบการณ วิชาชีพสาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การอาหาร” ให กับนั กศึกษาหลักสูตร
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร ชั้นปที่ 1-3 ณ หอง 45212 อาคารบานพลูหลวง มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
3. วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ประจําปการศึกษา 2561 เพื่ อคัดเลือกผูนํานักศึกษาปฏิบัติงานดานกิจกรรมต อไป ในปการศึ กษา 2561
ณ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
4. วั นที่ 10 พฤษภาคม 2561 คณะวิ ทยาศาสตร และเทคโนโลยี จะนํ าผู บริหารและ
คณาจารยเขารวมพิธีลงนามบันทึกความเขาใจความรวมมือเพื่อการพัฒนาระบบมาตรวิทยา ระหวาง สถาบัน
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มาตรวิทยาแหงชาติ กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และขอเยี่ยมชมหองปฏิบัติการฯ ณ สถาบัน
มาตรวิทยาแหงชาติ จังหวัดปทุมธานี
5. วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 เตรียมความพรอมเพื่อการทํางานและปจฉิมนิเทศ เพื่ออบรม
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 เพื่อใหนักศึกษาไดเห็นหลักการพื้นฐานที่สามารถ
ใช ไดทั่วไปในการพัฒนาวิธีการทํางานใหมีประสิทธิภาพ เป นการเพิ่มอัตราผลผลิตและลดตนทุ นการผลิ ต
เป นการใช ท รั พ ยากรต างๆ ให ได ป ระโยชน สู งสุ ด โดยมี ก ารลงทุ นหรื อ เสี ยค าใช จ า ยเพี ย งเล็ กน อย
ณ บริษัทอุตสาหกรรมพันทายนรสิงหสินคาพื้นเมือง จํากัด จังหวัดสมุทรสาคร และโครงการชั่งหัวมั นตาม
พระราชดําริ จังหวัดเพชรบุรี
7. วันที่ 27 - 28 พฤษภาคม 2561 พัฒนาผู นํานักศึกษาและการทํางานเปนทีม เพื่ อสราง
ความรูใหกับทีมสโมสรนักศึกษา ประจําปการศึกษา 2561 ใหพรอมปฏิบัติหนาที่ในปการศึกษา ไดอยาง
มี ประสิ ทธิภาพ และรวมกันจั ดทํ าแผนกิ จกรรมระหว างที มสโมสรนั กศึกษา คณาจารย และเจ าหน าที่
อยูระหวางการดําเนินการ
8. วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 สาขาวิ ชาเทคโนโลยี อุ ตสาหกรรม ภาควิ ชาวิ ท ยาศาสตร
ประยุกต คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จะจัดกิจกรรมทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา
เพื่อใชเปนแนวทางการในการประเมินผลการศึกษาคุณภาพภายใน ประจําปการศึกษา 2560 ณ หอง 42115
อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
9. วั นที่ 30 - 31 พฤษภาคม 2561 คณะวิ ทยาศาสตร และเทคโนโลยี จะจั ดโครงการ
การพัฒนาอาจารย ผูสอนใหไดมาตรฐานหลักสูตร เรื่อง การพั ฒนาอาจารย ผู สอนใหสามารถบู รณาการ
การเรียนการสอนสู ชุ มชนท องถิ่น เพื่ อส งเสริมการจัดการเรียนการสอนในรายวิ ชาตางๆ สูการปฏิ บั ติ
ได อยางมี ประสิทธิภาพ และเพื่ อเป นแนวทางปฏิ บัติที่ดี ในการประกั นคุณภาพการศึ กษาภายในระดั บ
หลักสูตร คณะและมหาวิทยาลัยตอไป ณ โรงแรม แอมบาสเดอร จ.ชลบุรี
10. วั นที่ 31 พฤษภาคม 2561 สาขาวิ ชาเทคโนโลยี อุตสาหกรรม ภาควิชาวิ ทยาศาสตร
ประยุกต คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จะจัดโครงการปรับปรุงหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยี อุ ตสาหกรรม (ต อเนื่ อง) เพื่ อหลั กสู ตรให สอดคลองกับ มาตรฐานคุ ณวุ ฒิ ระดั บปริ ญ ญาตรี
สาขาเทคโนโลยี พ.ศ. 2560 ที่ประกาศใช และใหคุณภาพของบัณฑิตในสาขาวิชาตรงตามมาตรฐานคุณวุฒิ
ที่บังคับใช ในป พ.ศ. 2561 ณ หองประชุม1 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
11. วั น ที่ 18 พฤษภาคม 2561 จั ด โครงการตระหนั ก และสร า งการรั บ รู โรงเรี ย น
วิทยาศาสตรคุณภาพหรือโรงเรียน SMT โดยไดเลือกจังหวัดพระนครศรีอยุ ธยา กอนหนานั้นมีจังหวัด
หนองคาย และจังหวัดประจวบคีรีขันธ
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แผนการดําเนินงานในเดือนมิถุนายน 2561
1. วั นที่ 1 มิ ถุ นายน 2561 สาขาวิ ชาวิ ทยาศาสตร และเทคโนโลยี การอาหาร ภาควิ ชา
วิทยาศาสตร ประยุ กต คณะวิ ทยาศาสตรและเทคโนโลยี จะจัดกิ จกรรมชวนชาววิทย ทํ าดี เพื่ อสั งคม
“พี่สอนนอง” ณ โรงเรียนประถมศึกษา ในเขตพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2. วั นที่ 10 มิถุนายน 2561 สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี การอาหาร ภาควิชา
วิทยาศาสตรประยุกต คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จะจัดโครงการบริ การวิชากร ภายใต โครงการ
พระราชดําริ “เรื่องการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องอาหารเพื่อสุขภาพและสมุนไพร : การใชสมุนไพรชูรสแทน
การใช ผ งชู รส” ให แ ก ชุ ม ชนที่ ทํ า การผู ใหญ บ า นหมู ที่ 1 ตํ า บลสามบั ณ ฑิ ต อํ า เภออุ ทั ย จั งหวั ด
พระนครศรีอยุธยา
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5.5 ผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา
สาระสําคัญโดยยอ
ผลการดําเนินงานเดือนเมษายน 2561
1. วั น ที่ 2 เมษายน 2561 สถาบั น อยุ ธ ยาศึ ก ษา จั ด กิ จ กรรมวั น อนุ รั ก ษ ม รดกไทย
และพิธีมอบรางวัลบุษราคัมมณีศรีราชภัฏ ครั้งที่ 15 กิจกรรมในงานประกอบดวย พิธีถวายพระพรชัยมงคล
สมเด็ จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรมราชกุ มารี โดยไดรับเกียรติจาก อาจารย ดร.เกษม บํ ารุงเวช
อธิ การบดีมหาวิทยาลัยราชภั ฏพระนครศรีอยุธยา เป นประธานในพิ ธีถวายพานพุ ม และกล าวคําถวาย
พระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติฯ พรอมทั้งนําผูบริหาร คณาจารย บุคลากร และแขกผูมี เกียรติ รวมลง
นามถวายพระพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากนั้นเปนพิธีมอบรางวัล “บุษราคัม
มณี ศ รี ราชภั ฏ ” ครั้ งที่ 15 ประจํ าป พุ ทธศั ก ราช 2561 โดยมี ผู ช วยศาสตราจารย อ ร า ม ชนะโชติ
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กลาวรายงาน ดร.สุจินต ไชยชุมศักดิ์ ผูวาราชการ
จังหวัดพระนครศรี อยุธยา กลาวเปดงาน กลาวคําประกาศเกียรติคุณ และมอบรางวัล “บุษราคัมมณี ศรี
ราชภั ฏ” ใหกั บผู มี ผลงานดีเดน จํานวน 9 ราย จาก 4 สาขา ได แก ประเภทบุ คคลทั่ วไป 1.นายบัวเลิ ศ
เฉลิ มฤกษ สาขาหั ตถศิ ล ป 2.นางมาลี แววเพ็ ช ร สาขาคหกรรมศาสตร 3.นางศิ ริ พ ร กฤชสิ น ชั ย
สาขาการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 4. นายอัมรินทร เซ็นเสถียร สาขาการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต 5.นายพนม ขันธสอน สาขาสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 6.นายพิเศษ ป นแกว สาขาส งเสริมศิ ลปะ
และวัฒนธรรม 7. นายดาบตํารวจสวิง ไวยวุฒิ สาขาสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม และประเภทนักศึกษา
1.นายทักษิณ ชูชั่ง สาขาการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต 2. นายรัชพล ตรีคงคา สาขาส งเสริมศิลปะ
และวั ฒนธรรม โดยมี อาจารย นั กศึกษา และบุ คคลทั่ วไป จํานวน 140 คน เข ารวมพิ ธี ณ หอประชุ ม
มหาวิ ทยาลัยราชภั ฏพระนครศรีอยุ ธยา ในการนี้ สถาบันอยุธยาศึ กษาขอแสดงความยิ นดี กั บผู ที่ไดรับ
รางวัลทุ กทานที่ ไดทําหนาที่สื บสานงานดานการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปญญาไทย เพื่อสราง
ชื่ อ เสี ย ง เกี ย รติ คุ ณ ไว เป น แบบอย า งแก อนุ ช นรุ น หลั งสื บ ไป ณ หอประชุ ม มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา
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2. วันที่ 11 เมษายน 2561 สถาบันอยุธยาศึกษา จัดกิจกรรม “รวมบุญสงกรานต สืบสาน
วัฒนธรรมไทย” ประจําป พ.ศ.2561 โดยจัดพิธีทําบุญถวายภัตตาหารแดพระสงฆ สรงน้ําพระพุทธรูป และ
พิธีรดน้ํ าขอพรอาจารยอาวุโสและอธิการบดี เนื่องในเถลิงศกสงกรานต เพื่ อความเปนสิริมงคล และเปน
การสืบทอดวั ฒนธรรมประเพณี อั นดี งามตามวิถีไทย โดยมี ผูบริ หาร คณาจารย และนักศึ กษา เข าร วม
กิจกรรมเปนจํานวนมาก ณ เรือนไทย สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
3. วันที่ 18 เมษายน 2561 อาจารย ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา
เปนประธานการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานสถาบันอยุธยาศึกษา ครั้งที่ 3/2561 โดยมีผูบริหารและ
บุ คลากรเข ารวมประชุ ม เพื่ อรายงานและกํ ากั บ ติ ดตามผลการดํ าเนิ น งานของสถาบั น อยุ ธยาศึ กษา
ณ สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
แผนการดําเนินงานเดือนพฤษภาคม 2561
1. วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 กิจกรรมสัมมนาการอนุรักษ และพั ฒนานครประวั ติศาสตร
ครั้งที่ 3 ณ สถาบันอยุธยาศึกษา
2. วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ประชุ ม คณ ะกรรมการประจํ าสถาบั น อยุ ธยาศึ ก ษา
ครั้งที่ 2/2561 ณ หองประชุมศูนยขอมูลสถาบันอยุธยาศึกษา
3. วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 ประชุ มคณะกรรมการดํ าเนิ น งานสถาบั น อยุ ธยาศึ ก ษา
ครั้งที่ 3/2561 ณ หองประชุมสถาบันอยุธยาศึกษา
4. วันที่ 29 พฤษภาคม 2561 กิจกรรมวันวิสาขบูชา ณ วัดพนมยงค
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5.6 ผูอํานวยการสํานั กวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาระสําคัญโดยยอ
1. วั นที่ 20 เมษายน 2561 เวลา 08.30 -16.30 น. สํ านั กวิ ทยบริ การและเทคโนโลยี
สารสนเทศ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสรางหองเรียนออนไลน” โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาสื่อการเรียน
การสอนใหกับนักศึกษา อาจารย ไดเพิ่มพูนความรูความสามารถในการสรางหองเรียนออนไลน วิทยากร
โดย คุณเจษฎา สุขสมพืช นักวิชาการคอมพิวเตอร โดยมีผูเขาอบรมนักศึกษาคณะวิ ทยาการจัดการ และ
คณะมนุ ษยศาสตรและสั งคมศาสตร จํ านวน 52 คน และอาจารย จํ านวน 2 คน ซึ่ งมี การผลประเมิ น
ความพึงพอใจอยูในระดับดีมากและใชประโยชนไดจริง ณ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 31104 อาคาร 100 ป
2. วั นที่ 10 – 11 พฤษภาคม 2561 สํ านั กวิ ท ยบริ การและเทคโนโลยี สารสนเทศ
จัดโครงการศึกษาดูงาน ประจําป พ.ศ. 2561 เพื่อพัฒนาบุ คลากรให ไดรับรูเกณฑ การพั ฒนาห องสมุ ดสี
เขี ยว ส งเสริ มให เกิ ดการแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู รวมกั นและเพื่ อนํ าแนวคิ ด แนวปฏิ บั ติ ที่ ดี มาประยุ กต ใช
ในการทํางาน ณ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
3. วั นที่ 19 – 20 มิ ถุ น ายน 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น.สํ านั กวิ ท ยบริ ก ารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการบริการวิชาการ อบรมเชิงปฏิบัติการ “การบริหารจัดการและฝกอบรม
ยุ วบรรณารั กษ ” โดยมี วั ตถุ ป ระสงค เพื่ อพั ฒ นาครู แ ละบุ คลากรทางการศึ กษา นั ก เรี ยน นั กศึ ก ษา
ใหมีความรูความเขาใจในการปฏิบัติงานดานหองสมุดประจําโรงเรียน และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร
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จั ดการ พั ฒ นาห องสมุ ดให มี ค วามหลากหลายด วยเทคโนโลยี ในป จจุ บั น ณ ห องประชุ ม ต น โมก
อาคารบรรณราชนครินทร
4. แจ งข อมู ล การขอยกเว นค า ปรั บ หนั งสื อ ส งคื นเกิ น กํ าหนด ประจํ าป งบประมาณ
พ.ศ.2560 (วันที่ 1 ตุลาคม 2559 - 30 กันยายน 2560)
5. แจ งสถิ ติ ค าปรั บ หนั งสื อส งคื น เกิ นกํ าหนดใน ช ว งกิ จ กรรมปลอดค าปรั บ
เดือนกุมภาพันธ 2561
6. แจ งข อมู ลการขอยกเว น ค าปรั บ หนั งสื อส งคื นเกิ น กํ าหนด ประจํ าป งบประมาณ
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. วั น ที่ 1 - 30 เมษ ายน 2561 ติ ดตั้ งระบบ อิ นเทอ ร เ น็ ตและระบ บ ไฟ ฟ า
เครื่องคอมพิวเตอร หองเรียน 31117/2 ณ อาคาร 100 ป
3. วั นที่ 1 - 30 เมษายน 2561 แก ไขระบบอิ น เทอร เน็ ต อาคาร 41 ใหม เนื่ อ งจาก
อินเทอรเน็ตใชไมไดทั้งชั้น (ชั้น2) ไฟฟาลัดวงจรที่เตารับ ทําการแกไขเปลี่ยนเตารับใหม ณ คณะวิทยาการ
จัดการ
4. วันที่ 1 - 30 เมษายน 2561 จั ดทํ าแผงกั้นด านข างอาคาร โดยเชื่ อมต อรั้ วด านข าง
เพื่อปองกันรถยนตขึ้นมาจอดบนทางเทา ณ อาคาร 100 ป
5. วันที่ 1 - 30 เมษายน 2561 ออกแบบเว็บไซตคณะ และถายทอดการทําเว็บไซตใหกับ
เจาหนาที่ผูเกี่ยวของ ณ อาคาร 100 ป
6. วันที่ 1 - 30 เมษายน 2561 สงขอมูลผูผานการคัดเลือกใหผูผ านการคั ดเลือกยื นยั น
สิทธิ์ที่ระบบเคลียริงเฮาส (clearinghouse) ในรอบที่ 2 Portfolio http://univ.cupt.net/
7. วันที่ 1 -30 เมษายน 2561 งานประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของคณะและหนวยงาน
ตางๆ บนเว็บไซต จํานวน 20 เรื่อง ณ www.aru.ac.th
8. วันที่ 1 - 30 เมษายน 2561 บริการซอมคอมพิวเตอร จํานวน 21 เครื่อง ณ หองซอม
คอมพิวเตอร
9. วั น ที่ 1 - 30 เมษายน 2561 ถ า ยวี ดี โอและตั ด ต อ ละครเวที "รั ก...ตั วเท า บ าน"
ณ หองประชุม อาคาร 100 ป
10. วันที่ 1 - 30 เมษายน 2561 (Live สด) วันอนุรักษมรดกไทย พิ ธีมอบรางวัลบุ ษราคัม
มณีศรีราชภัฏ พุทธศักราช 2561 ณ หอประชุม มหาวิทยาลัย
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งานบริการหองประชุมและหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร อาคาร 100 ป ศูนยภาษาและคอมพิวเตอร
1. เดือนเมษายน 2561 โครงการจัดสอบความรูเพื่อขอรั บใบอนุญาตเปนตัวแทนประกัน
ชีวิต ระบบคอมพิวเตอรออนไลน ณ หอง 31104 คณะวิทยาการจัดการ
2. วัน ที่ 2 เมษายน 2561 อบรมห องเรี ย นออนไลน ให กั บ นั ก ศึ กษา ณ ห อง 31104
สํานักวิทยบริการฯ
3. วันที่ 4 เมษายน 2561 จัดกิจกรรมใหกับนักศึกษาครุศาสตร ณ หองประชุม คณะครุศาสตร
4. วัน ที่ 4 เมษายน 2561 อบรมเชิ งปฏิ บั ติ การ Google Classroom ณ ห อง 31116
คณะวิทยาศาสตรฯ
5. วันที่ 18 เมษายน 2561 อบรมนักศึกษาคณะมนุษยศาสตรฯ ณ หอง 31104, 31118
คณะมนุษยศาสตรฯ
6. วันที่ 18 เมษายน 2561 จัดกิจกรรมใหกับนักศึกษาครุศาสตร ณ หองประชุม คณะครุศาสตร
7. วันที่ 19 - 20 เมษายน 2561 อบรมหองเรียนออนไลนให กับนักศึกษา ณ หอง 31104
สํานักวิทยบริการฯ
8. วันที่ 21 - 22 เมษายน 2561 อบรมเชิ งปฏิ บั ติการ “การสรางและตั ดต อวี ดิทั ศน
เพื่อใชสําหรับการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21” ณ หอง 31104 คณะครุศาสตร
9. วันที่ 22 เมษายน 2561 รายงานตัวนักศึกษา ณ หองประชุม กองบริการการศึกษา
10. วันที่ 23 - 26 เมษายน 2561 จั ดกิ จกรรมพั ฒ นาความและจั ดทํ าร านค าออนไลน
ภายใตโครงการพัฒนาสินคาชุมชน ณ 31104 บริษัท เจโนไซส จํากัด
11. วันที่ 24 เมษายน 2561 สนทนาธรรม “ชีวิตหนึ่งเพื่อพระพุทธศาสนา” ณ หองประชุม
สมาคมศิษยเกา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
12. วันที่ 25 เมษายน 2561 โครงการสานใจไทย สู ใจใต ณ ห องประชุ มมหาวิทยาลั ย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
13. วันที่ 25 เมษายน 2561 จั ดกิ จกรรมอบรมให กับนั กศึ กษา ณ ห อง 31108-31109
31116 31119 กองพัฒนานักศึกษา
14. วันที่ 26 - 27 เมษายน 2561 สาขาวิชาศิลปะการแสดง จัดกิ จกรรม ณ หองประชุ ม
คณะมนุษยศาสตรฯ
15. วันที่ 28 - 29 เมษายน 2561 จัดอบรมใหกับนักศึกษาคณะครุศาสตร ณ หอง 31104
คณะครุศาสตร
ขอมูลการใช Free Wi-Fi สําหรับบุคคลภายนอก
สามารถทําไดโดยใหบุคคลภายนอกที่มีความประสงคจะใช Free Wi-Fi ใหมาลงทะเบียนที่
จุ ดให บ ริ การ เพื่ อระบุ ตั วตนว าผู ใดเป นผู มาใช งาน ตาม พ.ร.บ.วาด วยการกระทํ าความผิ ดเกี่ ยวกั บ
คอมพิวเตอร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
ขอเสนอในการเลือกวิธีการปฏิบัติ
1. เปดบริการ Free Wi-Fi ใหกับทุกคนที่เขามาภายในมหาวิทยาลัย
2. ใหใสรหัสที่มหาวิทยาลัยกําหนด เพื่อเชื่อมตอสัญญาณ Free Wi-Fi
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3. ให ใส รหั สที่ มหาวิ ทยาลั ยกํ าหนด และ ใส User name และ Password เพื่ อยื นยั น ตั ว
บุคคลผูเขาใชบริการ
จุดใหบริการลงทะเบียน Free Wi - Fi
1. ณ หองสมุด อาคารบรรณราชนครินทร
2. สํานักงาน IT อาคาร 100 ป
3. งานประชาสัมพันธ กองกลาง
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับ ทราบ อธิการบดีมอบใหสํานักวิ ทยบริก ารและเทคโนโลยี สารสนเทศจั ดทํ า บั น ทึ ก
ขอความแจงไปยั งแตละหนวยงานเรื่องการดํา เนิน การคาปรับ เกินกําหนดสงโดยใหดํา เนิน การตาม
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง คาธรรมเนียมการใชบริการและสถานที่สํานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ลงวันที่ 24 กันยายน 2558 และตามขอเสนอแนะของหน วย
ตรวจสอบภายใน และหากไมดําเนินการตามประกาศหรือขอเสนอแนะจะดํ าเนินการโดยเด็กขาด
ในการปรับ

ระเบียบวาระที่ 5.7 ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
สาระสําคัญโดยยอ
ฝายงานบริหารทั่วไป
1. วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 หัวหนาสํานักงานและเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ เขารวมการประชุม
คณะกรรมการพั ฒ นา และดํ าเนิ น งานประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ครั้ งที่ 2/2561 ณ ห อ งประชุ ม
อยุธยา – อาเซียน
2. วั นที่ 7 พฤษภาคม 2561 ผู บ ริ หารและเจ าหน าที่ เข าร วมการจั ดทํ าบั นทึ กข อตกลง
ความรวมมื อ (MOU) ด านการต อต านการทุ จริต และการเสวนาทางวิ ชาการด านการต อต านการทุ จริ ต
ณ หองประชุมอาคาร 100 ป
3. วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 ผูอํานวยการเขารวมรับฟงการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 5/2561 ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน
4. วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ผูอํานวยการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.)
ครั้งที่ 5/2561 ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน
5. วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 ผูบริหารและบุคลากรศึกษาดูงานด านบริหาร การวิจัยและ
บริการวิชาการ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
6. วันที่ 21 – 22 พฤษภาคม 2561 ผูบริหารและเจาหน าเขารวมประชุ มจัดทําแผนปฏิ บั ติ
ราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ประจําป 2562 ณ เขาใหญ จ.นครราชสีมา
7. วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ผูอํานวยการเขารวมการประชุ มคณะกรรมการวิ เทศสัมพันธ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 5/2561 ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน
8. วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 ผูอํานวยการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุ คคลประจํ า
มหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 4/2561 ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน
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9. วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 รายงานการขับเคลื่อนยุทธศาสตรทองถิ่น มีกิจกรรม จํานวน
12 กิจกรรม เพื่ อให สอดคลองกับกิจกรรมของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2561
เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ฝายงานวิจัย
1. วั นที่ 9 พฤษภาคม 2561 รองผู อํ านวยการพร อมเจ าหน าที่ เข าร วมกิ จกรรมเป ดเวที
แลกเปลี่ ยนเรี ยนรู การจั ดการความรู (KM) เพื่ อค นหาแนวปฏิ บั ติ ที่ ดี ด านเทคนิ คการประสานงานที่ ดี
ณ หองประชุมศูนยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หอง ศว 101
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5.8 ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
สาระสําคัญโดยยอ
ผลการดําเนินงาน เดือนเมษายน 2561
1. วันที่ 1 เมษายน 2561 กิจกรรมรดน้ํ าขอพรคณาจารย และสืบสานประเพณี สงกรานต
เนื่องในวันสงกรานต ณ หองโถง อาคารบัณฑิตวิทยาลัย
2. วันที่ 7 – 8 เมษายน 2561 สอบปลายภาค นักศึกษาระดับปริญญาโท ประจําภาคเรียนที่
2/2560 ณ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย
3. วันที่ 21 – 22 เมษายน 2561 สอบปลายภาค นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบั ตรบัณฑิต
สาขาวิชาชีพครู ประจําภาคเรียนที่ 2/2560 ณ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย
4. วันที่ 28 เมษายน 2561 ปฐมนิเทศและเตรียมความพรอมกอนออกฝกปฏิบัติการสอนใน
สถานศึกษา 2 ณ หองประชุมตนโมก
5. วันที่ 25 – 27 เมษายน 2561 โครงการทัศนศึกษาดูงานดานการบริหารจัดการสถานศึกษา
นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุนปการศึกษา 2559 ณ สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน (ฮองกง)
6. คุรุสภาได ทําหนั งสือสงมาวาสามารถเปดรับสมัครนักศึกษาระดั บ ป.บัณฑิ ตวิ ชาชีพครู
จํ านวน 50 คน โดยเป ดรับสมัครตั้ งแต วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 – 17 มิ ถุ นายน 2561 และวั นที่ 23
มิถุนายน 2561 จะมี การสอบขอเขียน และเปดเรียนในเดือนสิงหาคม 2561 รั บได 3 จังหวัด คือ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดอางทอง และจังหวัดนครนายก
7. ไดจัดทําบั นทึกขอความไปยังงานอาคารสถานที่ฯ เพื่อใหมาสํ ารวจบริเวณหลังคา ซึ่งมี
ปญหาหลังคาที่ใชวัสดุไมสามารถกันความรอนได โดยจะรอนตลอดทั้งวัน และมีนักศึกษาภาคปกติมาเรียน
ทุกวัน และวันเสาร – อาทิตย ก็มีนักศึกษา ป.บัณฑิตมาเรียนดวย
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แผนการดําเนินงาน เดือนพฤษภาคม 2561
1. วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 ประชุ มวิพากษ หลั กสู ตรบริหารธุรกิ จมหาบั ณฑิ ต สาขาวิชา
บริหารธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ณ หอง 3025 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5.9 ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี
สาระสําคัญโดยยอ
1. กิ จกรรมคายประวัติศ าสตรพ ระนครศรีอ ยุธยา โครงการ “สานใจไทย สูใจใต ”
รุนที่ 33 ในวันพุธที่ 25 เมษายน 2561
2. กิจกรรม MOU ITA ที่ดูแลอาจารย
3. กิจกรรม KM สํานักงานอธิการบดีรว มกับสถาบัน/สํานัก
4. การจั ด ทํ า บั น ทึ ก ข อ ตกลงความร ว มมื อ (MOU) ด า นการต อ ต า นการทุ จ ริ ต
ครั้งที่ 2/2561 ระหวางมูลนิธิตอตานการทุจริต กับ สถาบันการศึกษา และองคกรแนวรวมการตอตาน
การทุจริตและการเสวนาทางวิชาการดานการตอตานการทุจริต วันที่ 7 พฤษภาคม 2561
5. จั ด โครงการศึ ก ษาดู ง านเพื่ อ พั ฒ นางานบุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น วิ ช าการ สั ง กั ด
กองกลาง สํ า นั ก งานอธิ ก ารบดี ประจํ า ป 2561 ระหว า งวั น ที่ 24 – 25 พฤษภาคม 2561
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
6. งานซอมบํารุงไฟฟา การติดตั้งหลอด LED และเครื่องปรับอากาศประจําอาคาร
7. วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 คณะกรรมการบริหารจัดการพื้นที่ ประชุมรวมกับบริษัท
CP all เรื่องการปรับระบบการเก็บเงินรายได (ตลาดนัด) โดยมีเปาหมายในการปรับปรุงพัฒนาระบบ
การเก็บเงินรายไดตลอดนัดใหเกิดความรัดกุม สะดวกรวดเร็ว สามารถรายงานจํานวนเงิน และรู
สถานะไดอยางรวดเร็ว ถูกตองแมนยํา ประกอบกับปจจุบันการชําระเงินของรานคาจะตองมาชําระ
เงินในตนเดือน และในการชําระจะมีคนจํานวนมากอาจทําใหเกิดความไมปลอดภัยกับทรัพยสินและ
เจ า หน า ที่ และการเป ด รั บ เงิ น 1 วั น ต อ งใช เจ า หน า ที่ เก็ บ เงิ น จํ า นวน 6 – 7 คน โดยมาจาก
งานการเงินทําใหมีผูที่ทําหนางานหนาเคาเตอรลดลง และมีรานคาจํานวนประมาณ 30% ไมไดชําระ
ตามกําหนด ทําใหมาชําระที่งานการเงินทําใหเจาหนาที่ที่เก็บเงินทํางานตอเนื่องตลอด และไดหารือกับ
CP all ในการรับชําระเงินผานทางเคาเตอรของเซเวนอีเลฟเวน
8. วัน ที่ 12 พฤษภาคม 2561 มหาวิทยาลัยจัดสถานที่ และอํ านวยความสะดวกงาน
เยี่ยมสถานฝงศพและทําบุญอุทิศสวนกุศล ณ ศาลาอนุสรณเจาพระยาบวรราชนายก (เฉกอะหมัด)
9. วัน ที่ 16 พฤษภาคม 2561 รองอธิการบดีฝายบริหารและผูอํ านวยการสํานั กงาน
อธิ การบดี ไปรว มงานสภากาแฟอย า งไม เป น ทางการ ณ อยุ ธยาทีค โฮม ตํ าบลสวนพริ ก อํ า เภอ
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
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งานบริหารงานบุคคล
ผลการดําเนินงาน ประจําเดือนเมษายน 2561
1. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ (ก.พ.ว.) ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 9
เมษายน 2561
2. บรรจุและแตงตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ จํานวน 3 ราย ดังนี้
2.1 นายภู วมินทร วาดเขีย น พนั กงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร ตั้งแตวันที่ 2 เมษายน 2561
2.2 นางสาวนภัสสรณ เหลืองศักดิ์ศรี พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร ตั้งแตวันที่ 2 เมษายน 2561
2.3 นางสาวชะเอม สังสีแกว พนักงานมหาวิทยาลัย สั งกัดคณะมนุษ ยศาสตรและ
สังคมศาสตร ตั้งแตวันที่ 2 เมษายน 2561
3. ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏรพระนครศรีอยุธยา
ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 24 เมษายน 2561
แผนการดําเนินงาน ประจําเดือนพฤษภาคม 2561
1. กํ า หนดการประชุ ม คณะกรรมการพิ จ ารณาตํ า แหน งทางวิช าการ (ก.พ.ว.) ครั้ งที่
4/2561 วันที่ 11 มิถุนายน 2561
2. กํ าหนดการประชุม คณะกรรมการผู ทรงคุณ วุฒิ เพื่ อ ทํ าหน า ที่ ป ระเมิ น ผลงานทาง
วิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2561
3. กําหนดประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏรพระนครศรี
อยุธยา ครั้งที่ 3/2561 วันที่ 30 พฤษภาคม 2561
4. กําหนดประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองเงินเดือนขาราชการ และลูกจางประจํา ภายใน
เดือนพฤษภาคม 2561
งานการเงินและบัญชี
1. รายงานผลการดําเนินงาน รายงานการรับเงิน – การจายเงิน ประจําเดือนเมษายน 2561
งานพัสดุ
รายงานการดําเนินงานของงานพัสดุประจําวันที่ 3 เมษายน – 2 พฤษภาคม 2561
มหาวิทยาลัยไดอนุมัติคาใชจายเงินคงเหลือในคลัง จํานวน 7 รายการ ดังนี้
1. งานปรับ พื้นโรงยิม 2 จํานวนเงิน 999,700 (เกาแสนเกาหมื่น เกา พั น เจ็ด รอยบาท
ถวน) ดําเนินการเบิกจายแลว
2. งานปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณรอบคณะวิทยาการจัดการ ลงนามในสัญญาแลว สัญญา
เลขที่ 43/2561 เปนจํานวนเงิน 2,185,400 บาท (สองลานหนึ่งแสนแปดหมื่นหาพันสี่รอยบาทถวน)
สิ้นสุดสัญญาวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 ขณะนี้อยูระหวางดําเนินการตามสัญญา
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3. งานปรับปรุงภูมิทัศนหอดูดาว เบิกจายเรียบรอยแลว
4. งานปรับปรุงหองบริการอินเทอรเน็ต เบิกจายเรียบรอยแลว
5. งานปรับปรุงหองประชุมใหญ อาคาร 100 ป อยูระหวางขอความเห็นชอบราคากลาง
6. งานจ างเหมาทํ าพื้ นคอนกรีตพิ มพ ลาย อาคารศู นยภาษาและคอมพิ วเตอร เบิ กจ าย
เรียบรอยแลว
7. งานปรับปรุงซอมแซมพื้นและผนังอาคารบัณฑิตวิทยาลัย เบิกจายเรียบรอยแลว
8. งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบลงทุ นคาที่ดินสิ่ งก อสราง
รายการที่ว งเงิน ไมเกิน 100,000 บาท ได ดําเนินการเบิ กจา ยแลว สวนรายการที่ดํ าเนิ น การจัด หา
รวมกันดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) มีรายการดังนี้ที่อยูระหวางดําเนินการ
(1) ครุภัณฑการศึกษาของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จํานวน 4 รายการ ไดแก
1.1 ชุดฝกปฏิบัติทางสถิติ และควบคุมคุณภาพ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ 72/2561
สงมอบครุภัณฑแลว อยูระหวางเบิกจาย
1.2 ชุดฝกปฏิบัติการระบบฝงตัวอุตสาหกรรม อยูระหวางรอสงมอบครุภัณฑ
1.3 ชุดฝกปฏิบัติการดานโลหะวิทยา อยูระหวางรอสงมอบครุภัณฑ
1.4 ชุ ด ฝ ก ปฏิ บั ติ ก ารสร างต น แบบงานอุ ต สาหกรรมเพื่ อ รองรั บ นวั ต กรรม
อุตสาหกรรม 4.0 ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ 72/2561 สงมอบครุภัณฑแลว อยูระหวางเบิกจาย
(2) ชุ ด ครุภั ณ ฑ ห อ งปฏิ บั ติ ก าร จํ า นวน 10 ชุ ด ประจํ า คณะวิ ท ยาการจั ด การ
ได ดํา เนิ น การประกาศประกวดราคาแลว แต ไม มี ผู ม ายื่ นข อ เสนอราคา มหาวิ ท ยาลั ย จึ งเห็ น ชอบ
ให ดํ าเนิ นการ จัด ซื้อ โดยวิธี คัด เลือก โดยให เชิญ ผูมีอาชีพ ขายพั สดุ จํา นวน 12 ราย ยื่น ข อเสนอ
เมื่อครบกําหนดเวลาปรากฏวามีผูมายื่นขอเสนอ 1 ราย คือ บริษัท 360 ดีไซน จํากัด คณะกรรมการ
ซื้อโดย วิธีคัดเลือกไดตรวจสอบคุณสมบัติและรายละเอีย ดคุณ ลักษณะแล วปรากฏว า บริ ษัท 360
ดีไซน จํากัด เสนอราคาเกินราคากลางและไมเสนอแคตตาล็อกหรือรูปแบบรายละเอียดคุณลักษณะ
ทําใหคณะกรรมการฯ ไมสามารถพิจารณาได จึงเสนอมหาวิทยาลัยใหยกเลิกและดําเนินการจัดหาใหม
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง บัดนี้ ไดลงนามสัญญา/ใบสั่งซื้อสั่งจางครบถวนทุกรายการแลว ขณะนี้อยูระหวาง
ดําเนินการตามสัญญา
(3) ครุภัณ ฑ ป ระจําสาขาเคมี สาขาจุ ลชีววิท ยา สาขาวิ ทยาศาสตรก ารอาหาร
สาขาสปาและความงาม และ สาขาเกษตรศาสตร จํานวน 12 รายการ ไดแก
3.1 เครื่องทําน้ําบริสุทธิ์ สูญญากาศ สัญ ญาซื้อขายเลขที่ 62/2561 อยูระหวาง
รอสงมอบครุภัณฑ
3.2 เครื่อ งกลั่น ระเหยระบบสู ญ ญากาศ สั ญ ญาซื้ อ ขายเลขที่ 62/2561 อยู
ระหวางรอสงมอบครุภัณฑ
3.3 เครื่อ งเก็ บ ตัวอย างอากาศสํา หรับ อัต ราการไหลสู ง ใบสั่ งซื้ อ/สั่งจา งเลขที่
60/2561 อยูระหวางรอสงมอบครุภัณฑ
3.4 เครื่ อ งเก็ บ ตั ว อยา งอากาศทางชี ว ภาพ ใบสั่ งซื้ อ /สั่ง จ า งเลขที่ 60/2561
อยูระหวางรอสงมอบครุภัณฑ
3.5 เครื่องทําน้ํากลั่น ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ 61/2561 อยูระหวางรอสงมอบครุภัณฑ
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3.6 เครื่องปดฝากระปอง สัญญาซื้อขายเลขที่ 62/2561 อยูระหวางรอสงมอบครุภัณฑ
3.7 ตูเก็บสารเคมี ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ 61/2561 อยูระหวางรอสงมอบครุภัณฑ
3.8 เครื่องแกสโครมาโตรกราฟ (Gas Chromatograph)
3.9 เครื่องแมสสเปคโตมิเตอร
3.10 ตูปลอดเชื้อ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ 63/2561 อยูระหวางรอสงมอบครุภัณฑ
3.11 เครื่องชั่งทศนิยม 3 ตําแหนง อยูระหวางเบิกจาย
3.12 เครื่องกลั่นน้ํา สัญญาซื้อขายเลขที่ 62/2561 อยูระหวางรอสงมอบครุภัณฑ
(4) ครุภัณฑกลองโทรทรรศน 24 นิ้ว พรอมอุปกรณประกอบกลอง ลงนามในสัญญา
แลว สัญญาเลขที่ 50/2561 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2561 ระยะเวลาสงมอบภายใน 4 สิงหาคม 2561
(5) ครุ ภั ณ ฑ เครื่ องพิ มพ ข นาดใหญ ห น ากว าง 60 นิ้ ว ของสถาบั น อยุ ธยาศึ กษา
เบิกจายแลว
(6) ครุภัณฑเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร 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
ราคามาลงนามในสัญ ญาแลว สัญ ญาเลขที่ 59/2561 ลงวันที่ 28 กุ มภาพั น ธ 2560 สิ้น สุด สั ญ ญา
24 พฤศจิกายน 2561
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5.10 ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ
สาระสําคัญโดยยอ
ประธานสภาคณาจารย แ ละข าราชการ กล า วว า เนื่ อ งจากมี ป ระเด็ น ที่ ยั งค างอยู
จากคณะกรรมการชุ ดเก า จํ า นวน 2 เรื่ อ ง คื อ ระเบี ย บว า ด วยการสรรหาอธิ ก ารบดี และนายก
สภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการจะนําเขาพิจารณาในเดือนมิถุนายน 2561 และเนื่องจากขอบังคับวาดวย
พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย ซึ่ งสภามหาวิ ทยาลั ย ลงนามแล ว และจะมี ม ติ ข องสภาคณาจารย เพื่ อให
สภามหาวิทยาลัยไดทบทวนในสวนใดบาง
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 5.11 ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน
สาระสําคัญโดยยอ
1. ผลการดําเนินงาน 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. (รา ง) รายงานประจํ า ป 2560 มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรีอ ยุ ธ ยา และให
หน วยงานที่เกี่ย วขอ งชวยตรวจสอบขอ มูล และหากมี แกไขให สงกลับ มาให ก องนโยบายและแผน
ภายในวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 เพื่อดําเนินการปรับแกไขและนําแจงสภามหาวิทยาลัยตอไป
8. (ร า ง) นโยบายการจั ด สรรและการบริ ห ารงบประมาณ ประจํ า ป ง บประมาณ
พ.ศ.2562 ของมหาวิทยาลัย ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
9. (ราง) กรอบวงเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
10. สรุปขาวยุทธศาสตรดา นการศึกษาที่เกี่ยวของ
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ อธิการบดีใหสรุปงานสําคัญที่ดาํ เนินการโดยใหเพิ่มเติมในรายงานประจําป

ระเบียบวาระที่ 5.12 ผูอํานวยการกองกลาง
ขอมูลตามที่สํานักงานอธิการบดีเสนอ

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 6/2561

39
ระเบียบวาระที่ 5.13 ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา
สาระสําคัญโดยยอ
ผลการดําเนินงาน เดือนเมษายน 2561
1. วันที่ 4 เมษายน 2561 กิจกรรมเย็นทั่วหลามหาสงกรานต ณ วัดบรมพุทธาราม
2. วันที่ 25 เมษายน 2561 เลือกตั้ งนายกองคการบริหารนั กศึกษา ณ ลานกิ จกรรมกองพั ฒนา
นักศึกษา
3. วั นที่ 25 เมษายน 2561 เลือกตั้ งประธานสภานั กศึ กษา ณ ลานกิจกรรมกองพั ฒนา
นักศึกษา
4. วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 นําเสนอผลงานชมรมนั กศึ กษา ประจํ าป การศึ กษา 2560
ณ หองประชุมกองพัฒนานักศึกษา
แผนการดําเนินงาน เดือนพฤษภาคม 2561
1. วันที่ 11 - 13 พฤษภาคม 2561 โครงการประกันคุณภาพการศึกษาแกนักศึกษา และ
พิ ธีลงนามบั นทึ กข อตกลงรวมกัน (MOU) ดานการประกันคุณภาพการศึ กษา ณ มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ
เทพสตรี
2. วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 งานเชิดชูเกียรติผูนํานักศึกษา ณ หองประชุมตนโมก
3. วันที่ 28 -30 พฤษภาคม 2561 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผูนํานักศึกษา เพื่อพัฒนา
กิจการนักศึกษาสูความเปนเลิศ จังหวัดกาญจนบุรี
4. วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานดานกิจการนักศึกษา
ครั้งที่ 4 ณ หองประชุม กองพัฒนานักศึกษา
5. วันที่ 4 มิถุนายน 2561 งานปจฉิมนิเทศนักศึกษา ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับ ทราบ ประธานขอใหพิจารณาโครงการอบรมตอ งมี ความชัดเจนในเรื่องกิ จกรรมที่
ดําเนินการ และตองมีเนื้อหาสาระสอดคลองกับแผนงานของมหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 5.14 ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา
สาระสําคัญโดยยอ
ผลการดําเนินงาน เดือนเมษายน 2561
1. วัน ที่ 2 เมษายน 2561 ประกาศรายชื่อ ผูมีสิทธิ์สอบสัม ภาษณ นั กศึ กษาภาคปกติ
ประจํ าป ก ารศึ กษา 2561 (รอบ 2 การรับ นั กศึ ก ษาระบบโควตาที่ มีก ารสอบข อ เขีย นหรื อ ปฏิ บั ติ)
เวลา 13.00 น. กองบริการการศึกษา/www.aru.ac.th
2. วันที่ 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. วั นที่ 17 เมษายน 2561 ประกาศผลการคั ดเลื อกเป น นั กศึ กษาภาคปกติ ประจํ าป
การศึกษา 2561 (รอบ 2 การรับนักศึกษาระบบโควตาที่มีการสอบขอเขียนหรือปฏิบัติ) เวลา 13.00 น.
ณ กองบริการการศึกษา/www.aru.ac.th
5. วัน ที่ 21 เมษายน 2561 มหาวิทยาลัยจัดสอบเพื่อจัดจางเป น พนัก งานจาง ครั้งที่
1/2561 องคการบริหารสวนจังหวัดพระนครศรี อยุธยา ตําแหนงผูช วยครูแ ละผูชว ยครูผู ดูแลเด็ก
ครั้งที่ 1/2561 องคการบริหารสวนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เวลา 09.00 - 06.30 น. ณ อาคาร 6,7,
อาคาร 100 ป ศูนยภาษาและคอมพิวเตอร
6. วันที่ 22 เมษายน 2561 รายงานตัวและยืนยันสิทธิ์เปน นักศึกษาภาคปกติ ประจําป
การศึ ก ษา 2561 (รอบ 2 การรั บ นั ก ศึ ก ษาระบบโควตาที่ มี ก ารสอบข อ เขี ย นหรื อ ปฏิ บั ติ )
ณ หองประชุมอาคาร 100 ป ศูนยภาษาและคอมพิวเตอร
7. วัน ที่ 23 เมษายน 2561 รั บ สมั ค รนั ก ศึ ก ษาภาคปกติ ประจํ าป ก ารศึ ก ษา 2561
(รอบ 5 ครั้งที่ 1) ถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2561 ณ กองบริการการศึกษา
8. วั น ที่ 25 เมษายน 2561 ประชุ ม คณะกรรมการสภาวิ ช าการ ครั้ ง ที่ 5/2561
เวลา 09.00 น. ณ หองประชุมอยุธยา-อาเซียน
9. วันที่ 25 เมษายน 2561 สงผลคะแนนสอบตําแหนงผูชวยครูและผูชวยครูผูดูแลเด็ก
ครั้งที่ 1/2561 ให กั บ องค ก ารบริห ารส วนจัง หวั ด พระนครศรี อ ยุ ธยา เวลา 11.00 น. ณ องค การ
บริหารสวนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
10. วันที่ 28 เมษายน 2561 นักศึกษาภาคภาคพิเศษ (เสาร - อาทิตย) ภาคเรียนที่ 2/2560
เริ่มเรียนและพบอาจารยที่ปรึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
11. วั น ที่ 28 - 30 เมษายน 2561 และ 1-13 พฤษภาคม 2561 นั ก ศึ ก ษาภาคพิ เศษ
(เสาร - อาทิ ตย ) ประจําภาคเรียนที่ 3/2560 ลงทะเบี ยนเรี ยนผ านระบบออนไลน (ตามแผนการเรี ยน)
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
แผนการดําเนินงาน เดือนพฤษภาคม 2561
1. วัน ที่ 23 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2561รับสมั ครนั กศึก ษาภาคปกติ
ประจําปการศึกษา 2561 (รอบ 5 ครั้งที่ 1) ณ กองบริการการศึกษา
2. วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2561รับสมัครนักศึกษาภาคพิเศษ
(เสาร-อาทิตย) ภาคเรียนที่ 1/2561 ณ กองบริการการศึกษา
3. วั นที่ 9 พฤษภาคม 2561ประชุมคณาจารยที่ ส อนภาษาอังกฤษในการทดสอบวัด
ระดับพื้นฐานภาษาอังกฤษ (ARU Test) เวลา 13.00 น. ณ หองประชุมสํานักงานอธิการบดี
4. วันที่ 15-18,21 พฤษภาคม 2561 นัก ศึกษาภาคปกติ ประจําป การศึกษา 2/2560
สอบปลายภาคเรียน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
5. วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 6/2561
เวลา 09.00 น. ณ หองประชุมอยุธยา-อาเซียน
6. วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์ส อบข อเขี ยน คณะครุศ าสตร
และประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณคณะมนุษยศาสตรฯ คณะวิทยาศาสตรฯ และคณะวิทยาการ
จัดการ เวลา 14.00 น. ณ กองบริการการศึกษา/www.aru.ac.th
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7. วันที่ 26 พฤษภาคม 2561 สอบสัมภาษณ นัก ศึกษาภาคปกติป ระจําป การศึ กษา
2561 (รอบ 5 ครั้งที่ 1) 4 คณะ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
8. วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 ประกาศผลการคัดเลือกเปนนักศึกษาภาคปกติ ประจําป
การศึกษา 2561 (รอบ 5 ครั้งที่ 1) เวลา 14.00 น. ณ กองบริการการศึกษา/www.aru.ac.th
9. วั น ที่ 31 พฤษภาคม 2561รายงานตั ว และยื น ยั น สิ ท ธิ์ เป น นั ก ศึ ก ษาภาคปกติ
ประจําปการศึกษา 2561 (รอบ 5 ครั้งที่ 1) ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย
10. วั น ที่ 31 พฤษภาคม 2561 นั ก ศึ ก ษาใหม ภ าคปกติ ประจํ า ป ก ารศึ ก ษา 2561
ตรวจสอบหอง เวลา และสถานที่สอบ เพื่อเขาทดสอบวัดระดับพื้นฐานภาษาอังกฤษกอนการอบรม
ณ กองบริการการศึกษา/www.aru.ac.th
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5.15 หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน
สาระสําคัญโดยยอ
ผลการดําเนินงานเดือนเมษายน 2561
1. รายงานผลการตรวจสอบการบริหารจัดการเงินรายไดตลาดนัด ประจําปงบประมาณ
2561 ตรวจสอบการบริห ารจั ด การเงิน รายได ต ลาดนั ด ประจํ า ป ง บประมาณ 2561 (ขอบเขต
เดื อ นตุล าคม 60 – เดือ นมีน าคม 61) และไดเสนอแนะให งานการเงิน และบั ญ ชี ดําเนิ น การแก ไข
ใหถูกตอง ดําเนินการแลวเสร็จ วันที่ 5 เมษายน 2561
2. หนัง สือ รายงานการติดตามผลการดําเนิน การตามแผนการปรั บ ปรุงการควบคุ ม
ภายใน รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายในภาพรวมของมหาวิทยาลัย
พรอมนําสงรายงานใหกับกลุมตรวจสอบภายในระดับกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ ดําเนินการแลว
เสร็จ วันที่ 23 เมษายน 2561
3. รายงานการตรวจสอบ- การตรวจสอบดานการรับ-จาย* * การรับ-จาย การถอนคืน
เงินรายไดแผนดินประเภทคาปรับและการนําเงินสงคลังในระบบ GFMIS ผานระบบ KTB Corporate
Online (e-Payment) ดําเนินการตรวจสอบตามที่กรมบัญชีกลางกําหนด
- ระบบการควบคุมภายในตามกระบวนการตางๆ
- การปฏบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ
- เอกสารหลั ก ฐานการรั บ -จ า ย ครบถ ว นถู ก ต อ ง ดํ า เนิ น การแล ว เสร็ จ วั น ที่ 27
เมษายน 2561
4. รายงานการติดตามการดําเนินงานเกี่ยวกับ การกํากับดูแลการปฏิบัติงานดานบัญ ชี
การเงินและการจัดซื้อจัดจาง ติดตามการดําเนินงานเกี่ยวกับการกํากับ ดูแลการปฏิบัติงานดานบัญ ชี
การเงินและการจัดซื้อจัดจาง ตามที่กรมบัญชีกลางกําหนด ดําเนินการแลวเสร็จ วัน ที่ 27 เมษายน
2561
5. รายงานผลการตรวจสอบงบทดลองเงินนอกงบประมาณ ประจําเดือนธันวาคม พ.ศ.2560
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6. ดําเนินการตรวจสอบงบทดลองเงินนอกงบประมาณ ประจําเดือนธันวาคม พ.ศ.2560
ของระบบบั ญ ชี 3 มิ ติ และได เสนอแนะให งานการเงิน และบั ญ ชีดํา เนิ น การตรวจสอบและแก ไข
ใหถูกตอง ดําเนินการแลวเสร็จ วันที่ 30 เมษายน 2561
7. รายงานสรุปการรับ – จาย เงินรายไดตลาดนัด และรายงานสรุป ขอมูลเงิน รายได
ตลาดนัดที่ไดรับจัดสรร ประจําเดือนเมษายน พ.ศ.2561 สอบทานการรับ – การจายเงินรายไดตลาด
นัด และสอบทานขอมูลเงินรายไดตลาดนัดที่ไดรับจัดสรร เพื่อตรวจสอบความถูกตองและความมีอยู
จริง ดําเนินการแลวเสร็จ วันที่ 30 เมษายน 2561
8. รายงานผลการตรวจสอบดานการจัดซื้อจัดจาง (Compliance)
- วิธีพิเศษ
- วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส (e-market)
- วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) ดําเนินการตรวจสอบ
- ระบบการควบคุมภายในตามกระบวนการตางๆ
- การปฏบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ
- การนํ าข อ มูล เขา สู ระบบครบถว น ถู กตอ ง และเปน ป จจุ บั น ดํ าเนิ น การแล ว เสร็ จ
วันที่ 27 เมษายน 2561
9. ติดตามเช็คคางจาย ติดตามงานการเงิน เรื่องเช็คคางจ ายของปงบประมาณ 2554,
2556, 2557, 2558 และป 2559 ที่ผูมีสิทธิ์ไดรับเงินตามเช็คยังไมไดนําเช็คไปขึ้นเงินที่ธนาคาร อยูใน
ระหวางดําเนินการ
แผนการดําเนินงาน ประจําเดือนพฤษภาคม 2561
1. ตรวจสอบการปฏิบัติงานในระบบงานความรับผิดทางละเมิดและแพง
- ระบบงานความรับผิดทางละเมิด
- ระบบงานความรับผิดทางแพง
- ระบบงานผิดสัญญารับทุน/ลาศึกษา
- ระบบงานฐานขอมูลลูกหนี้
- งานนิติการ
2. ตรวจสอบงบทดลองเงินนอกงบประมาณประจําเดือน
- งานการเงินและบัญชี
- สอบทานบัญชีเงินฝากธนาคารของมหาวิทยาลัย
- งานการเงินและบัญชี
3. การบริการใหคําปรึกษา เพื่อเพิ่มคุณคาและปรับปรุงกระบวนการทํางาน การควบคุมภายใน
- ทุกหนวยงาน
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 6/2561

43
ระเบียบวาระที่ 5.16 ประธานคณะกรรมการดําเนินงานศูนยฝกปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ
(อาคารสวนหลวง)
- ไมมี -

ระเบียบวาระที่ 5.17 รองอธิการบดี
ระเบียบวาระที่ 5.17.1 รองอธิการบดีฝายบริหาร
สาระสําคัญโดยยอ
1. งานอาคารสถานที่
1.1 งานกอสรางอาคารเรียนรวมและโรงอาหาร ทางบริษัทผูรับจางไดสงมอบงานงวดที่
19 (งวดสุดทาย) แลว อยูระหวางดําเนินการตรวจการจางโดยคณะกรรมการ และจะสามารถใชงาน
อาคารไดภายในเดือน พฤษภาคม 2561 โดยจะมีการยายรานคาโรงอาหารเดิ ม 18 รานค ามาเป ด
ดําเนินการใหบริการอาหารที่อาคารหลังใหม และจะปรับใชอาคารโรงอาหารเดิมเพื่อประโยชนอื่นตาม
ความเหมาะสมตอไป
1.2 อยูระหวางการปรับปรุงถนนสายหลัก ระบบสายสงไฟฟาและสายสัญญาณการสื่อสาร
ตั้ งแตประตูทางเขามหาวิทยาลัยไปจนถึ งอาคารเรียนรวมและโรงอาหาร จะเริ่มดํ าเนิ นงานตั้งแต เดือน
เมษายน 2561 เปนตนไป ซึ่งระหวางการกอสรางจําเปนตองปดการจราจรเนื่องจากมีการกอสรางระบบ
ไฟฟา (นําสายไฟฟาและระบบสื่อสารลงจากอากาศ) หลังคาคลุมทางเดิน ระบบระบายน้ําและระบบประปา
รวมถึงผิวการจราจรใหม โดยการทํ างานจะแบงออกเปน 3 ระยะคือ ระยะที่ 1 ตั้งแตแยกกองพั ฒนา
นักศึกษาถึงแยกอาคาร ครุศาสตรใหม ระยะที่ 2 จากแยกอาคารครุศาสตรใหมถึงอาคารเรียนรวมและโรง
อาหารแหงใหม และระยะที่ 3 จากประตูทางเขาถึงแยกกองพัฒนานักศึกษา รวมระยะเวลาการดําเนินงาน
ตามสัญญา 270 วัน สิ้นสุดสัญญาในเดือน พฤศจิกายน 2561 ในระหวางการก อสรางจะตองมีการปรับ
ระบบการจราจรและการจอดรถจึงสงกระทบทําใหเกิดความไมสะดวก
1.3 รถบัสทะเบียน 40-0492 ที่สงเขาซอมตัวถังทําสี ปรับปรุงภายในหองโดยสารรวมถึง
ระบบไฟฟาและระบบปรับอากาศดําเนินการแลวเสร็จ และจะใชเวลาอีกระยะในการปรับปรุงชวงลาง
เพื่อความปลอดภัยและมีแผนในการซอมปรับปรุงรถบัสอีกหนึ่งคันที่เหลือซึ่งจะทําใหมีรถบัสพรอมใช
งาน จํานวนรวม 3 คันภายในปงบประมาณนี้
1.4 อยู ระหว า งการปรั บ ปรุ งอนุ ส รณ ส ถานท า นเฉกอะหมั ด โดยได รับ การสนั บ สนุ น
งบ ป ระมาณ จากองค ก ารบ ริ ห ารส ว น จั ง หวั ด (อบ จ.) เป น จํ า น วน เงิ น 2,200,000 บ าท
จากปงบประมาณ 2560 โดยจะทําการปรับปรุงอนุสรณสถานและภูมิทัศนโดยรอบตลอดจนศาลาฝง
ตรงขามอนุสรณสถาน (เปลี่ยนหลังคา ปรับปรุงผนังและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ)
1.5 ตามที่ มหาวิทยาลัยไดขอรับการจัดสรรงบประมาณ งบลงทุ น ในป งบประมาณ 2562
อาคารที่จะเกิดขึ้นคืออาคารหอประชุม มูลคา 200 ลานบาท ผังอาคารลงได 2 แหง คือ แทนหอประชุม
และโรงอาหารเดิม และบริเวณที่กางสแลมไว คิดวาที่จะเหมาะสมที่สุดคือลงที่ตลาดนัดสแลม ซึ่งอาคาร
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นี้จะกวางมาก สามารถบรรจุคนได 2,000 ที่นั่ง แตดานหลังอาคารจะชนกับโรงเรียนสาธิต ซึ่งสระน้ํา
อาจจะถูกถมที่ไป ดานหลังจะตัดถนนใหม
2. งานบริหารทั่วไปและประชาสัมพันธ
2.1 อยูระหวางการดําเนินการทบทวนปรับปรุงการจัดทําแผนอัตรากําลังระยะ 4 ป
ของทุก หน วยงาน โดยการพิจารณาประกอบควบคู ไปกั บ การจัด ทํ าโครงสร างการแบ งสวนราชการ
ภายในใหม ซึ่ งจะเสนอขออนุ มั ติ ต อ ที่ ป ระชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย ควบคู กั น โดยคาดว า จะใช เวลา
ดําเนินการอีก 1 เดือน ขณะนี้สํานักงานอธิการบดีและผูอํานวยการกองรวมถึงหัวหนาสํานักงาน และ
คณะทํางานรวมกันดําเนินการทุกบายวันจันทร พุธ ศุกรของทุกสัปดาห
3. งานวิเทศสัมพันธ
3.1 เมื่อวันที่ 5 เมษายน ที่ผานมาและตอเนื่องอีกหลายครั้ง ผูแทนมหาวิยาลัยหนาน
ชาง มณฑลเจียงซี ไดเขาพบคณะผูบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อเจรจาความรวมมือทางวิชาการ โดยในป
แรกเป นการสง นักศึกษาจีนเขาศึก ษาในระดับ ปริญญาตรีห ลักสูตร 4 ป ของคณะวิ ทยาการจั ดการ
จํานวนประมาณ 150 คน ในหลักสูตรที่มีความพรอม และมีแผนที่จะขยายเพิ่มเติมในระดับปริญญาโท
และเอก โดยทางจีนจะสนับสนุนดานบุคลากรเพื่อชวยการพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอน
รวมถึงความรวมมือดานวิชาการอื่นเชน การแลกเปลี่ยนอาจารย ในการนี้มหาวิทยาลัยจะนําเสนอเขาสู
การพิจารณาในคณะกรรมการชุดตางๆ เพื่อขอความเห็นชอบตามลําดับ
3.2 อยูระหวางการปรับการดําเนินงานของศูนยภาษาเพื่อรองรับพันธกิจหลัก 6 ดาน
ของมหาวิทยาลัยดังนี้
1. การจัดการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษในกลุมวิชาการศึกษาทั่วไปและ
วิชาแกน (ที่ไมใชรายวิชาของหลักสูตรภาษาอังกฤษหรือการสอนภาษาอังกฤษ)
2. พัฒ นานักศึก ษาและบุค ลากร ใหมี สมรรถนะการสื่อสารภาษาอังกฤษใหม
เปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
3. จัดหารายไดจากการบริการวิชาการในการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษใหกับ
บุคคล และหนวยงานภายนอก
4. เปนศูนยทดสอบวัดระดับทางภาษาที่ไดมาตรฐานสากล
5. ประสานความรวมมือกับตางประเทศเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยสูสากล
6. บริหารจัดการหลักสูตรนานาชาติและหลักสูตรที่จัดการศึกษาเปนภาษาอังกฤษ
(EP) ของมหาวิทยาลัย
3.3 โครงการ English Boot Camp ใน Phase 2 ของมหาวิยาลั ยราชภัฏทั้ง 38 แหง
จะมีการดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ.2562 เปนการดําเนินการตอจาก Phase 1 ที่รับผิดชอบโดย
สพฐ. ซึ่งจะดําเนินการพัฒ นาสมรรถนะภาษาอังกฤษใหกับ ครูผูส อนภาษาอัง ฤษของทุกหนวยงาน
ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของประเทศไทยทั้งระบบ
3.4 โครงการพัฒนาครูของครู โดยคณะกรรมการยุทธศาสตรตางประเทศมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ จะดําเนินการใน Phase 1 เดือน กรกฎาคม 2561 รวม 2 ประเทศคือ ประเทศออสเตรเลีย
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ที Victoria University และประเทศมาเลเซี ย University of Putra ระยะที่ 2 เดื อ น กั น ยายน
ถึง พฤศจิกายน 2561 ประเทศสหรัฐอเมริกาที่ California State University San Bernardino และ
Sam Houston State University ป ระเท ศนิ วซี แ ล น ด ที่ Victoria University of Wellington
รวมถึงประเทศฟ น แลนดแ ละ จีน ไตห วัน รับ สมัค รผูเขา รว มโครงการจากอาจารยที่ ทํา หนา ที่ส อน
นักศึกษาครูเดินทางไปฝกอบรมเทคนิคการสอนนักศึกษาครูเปนเวลา 1 เดือน
3.5 โครงการความรวมมือกับมหาวิทยาลัยในประเทศออสเตรเลีย ขณะนี้มหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ ทั้ ง 38 แห ง มี MOU กั บ มหาวิ ท ยาลั ย Victoria (VU) และมหาวิ ท ยาลั 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 มหาวิทยาลัยจะลงนามความรวมมือเพื่อเปนศูนยทดสอบ TOEFL ITP ซึ่งจะมี ผล
ทําให นักศึกษาและบุคลากร ตลอดจนประชาชนทั่วไปสามารถทดสอบวัดระดับ ภาษาอังกฤษตาม
มาตรฐาน TOEFL ITP ไดที่มหาวิทยาลัย
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5.17.2 รองอธิการบดีฝา ยนโยบายและแผน
สาระสําคัญโดยยอ
ผลการดําเนินงาน ประจําเดือนเมษายน – พฤษภาคม 2561
1. วันที่ 10 เมษายน 2561 การประชุมคณะกรรมการบริห าร มหาวิท ยาลัย ราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา (กบ.) ครั้งที่ 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
ครั้งที่ 7/2561 เวลา 13.30 น. ณ หองประชุมอยุธยา –อาเซียน
4. วัน ที่ 18 เมษายน 2561 รวมพบปะหารือผูวา ราชการจั งหวั ดพระนครศรี อ ยุ ธยา
“สภากาแฟ” แบบไม เป น ทางการ เวลา 07.30 – 08.30 น. ณ ห อ งประชุ ม อู ท องโรงพยาบาล
พระนครศรีอยุธยา
5. วันที่ 24 เมษายน 2561 ประชุมและรับฟงความคิดเห็นงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 เวลา 09.30 น. ณ สํานักงบประมาณ
6. วัน ที่ 25 เมษายน 2561 รว มต อ นรับ แขกผู มี เกี ย รติ ที่ ม ารว มงาน กิ จ กรรมค า ย
ประวั ติ ศ าสตร พ ระนครศรี อ ยุ ธ ยา“โครงการสานใจไทย สู ใ จใต รุ น ที 33” เวลา 10.00 น.
ณ หองประชุมอาคาร 100 ป
7. วันที่ 26 เมษายน 2561 ประชุมคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล
งานของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2561 เวลา 09.30 น. ณ หองประชุมอยุธยา-โปรตุเกส
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46
8. วันที่ 26 เมษายน 2561 ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
สํานักงานอธิการบดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1/2561เวลา 13.30 น. ณ หองประชุม
อยุธยา-อาเซียน
9. วันที่ 26 เมษายน 2561 ประชุมคณะทํางานจัดทําแผนอัตรากํ าลัง 4 ป (ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564) มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรี อ ยุ ธ ยา เวลา 14.30 น.
ณ หองประชุมสํานักงานอธิการบดี
10. วัน ที่ 27 เมษายน 2561 ประชุม พิจ ารณา ตรวจสอบ ตั วชี้ วัด ผลการดํา เนิน งาน
(Key Performance Indicators : KPIs) ส าย สนั บ ส นุ น วิ ช าก าร ระดั บ ป ฏิ บั ติ การ ครั้ ง ที่ 4
มหาวิทยาลั ยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ หองประชุ มชั้น 4 สํานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
11. วันที่ 30 เมษายน 2561 รวมลงคะแนนเลือกตั้งคณะกรรมการสภาคณาจารยและ
ขาราชการ เวลา 09.30 – 14.00 น. ณ หองประชุมอยุธยา-อาเซียน
12. วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 คณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน
ของมหาวิ ท ยาลั ย ดู ข อ มู ล ประเมิ น ผลงานของมหาวิ ท ยาลั ย เวลา 09.00 น. ณ ห อ งประชุ ม
อยุธยา - โปรตุเกส
13. วัน ที่ 1 พฤษภาคม 2561 ประชุ มคณะกรรมการพั ฒ นาและดําเนิ น งานประกั น
คุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2/2561 เวลา 13.30 น. ณ หองประชุมอยุธยา-อาเซียน
14. ประชุมกําหนดยุทธศาสตรการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม วันที่ 3 พฤษภาคม 2561
เวลา 09.30 น. ณ สถาบันอยุธยาศึกษา
15. วั น ที่ 7 พฤษภาคม 2561 รว มงานจั ด ทํ า บั น ทึ ก ข อ ตกลงความร วมมื อ (MOU)
ดานการตอตานทุจริต ครั้งที่ 2/2561 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ หองประชุม อาคาร 100 ป
16. วั น ที่ 7 พฤษภาคม 2561 ประชุ ม เชิ งปฏิ บั ติ การขั บ เคลื่ อ นงานตามนโยบายที่
ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏภูมิภาค – ภาคกลาง เวลา 10.00 16.30 น. ณ หองประชุมตนโมก อาคารบรรณราชนครินทร
17. วั น ที่ 8 พฤษภาคม 2561 เข า ร ว มอบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเรื่ อ ง New Teacher
Education 4.0 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ หอง 204 อาคารครุสรรพสิทธิ์
18. วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 ประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผล
งานของมหาวิทยาลัย พรอมดวยอนุกรรมการ เวลา 08.30 น. ณ หองประชุมอยุธยา-โปรตุเกส
19. วั น ที่ 9 พฤษภาคม 2561 ประชุ ม สภามหาวิท ยาลั ยราชภั ฏ พระนครศรี อ ยุธ ยา
ครั้งที่ 5/2561 เวลา 09.30 น. ณ หองประชุม อยุธยา-อาเซียน
20. วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลั ย ราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา (กบ.) ครั้งที่ 5/2561 เวลา 13.30 น. ณ หองประชุมอยุธยา - อาเซียน
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สรุปกรอบวงเงินคําขอตั้งงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562
1. มหาวิทยาลัยไดจัด ทํ าคําของบประมาณรายจาย 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
งบเงินอุดหนุน จํานวน 151,244,800 บาท
งบรายจายอื่น จํานวน 42,487,900 บาท
แผนการดําเนินงาน ประจําเดือนพฤษภาคม 2561
1. วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 อบรมผูใชงานระบบบริหารจั ดการดานงบประมาณและ
การคลัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ หอง 31104 อาคารศูนยภาษาและ
คอมพิวเตอร (อาคาร 100 ป)
2. วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 ประชุมคณะกรรมการสอบสวนวินัยมหาวิ ทยาลัยราชภั ฏ
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/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5.17.3 รองอธิการบดีฝายวิชาการ
สาระสําคัญโดยยอ
ผลการดําเนินงานเดือนเมษายน 2561
1. วันที่ 3 เมษายน 2561 รวมประชุมคณะกรรมการประสานกิจเครือขายพัฒนาบัณฑิ ต
อุดมคติไทยเขตภาคกลางที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
2. วันที่ 5 เมษายน 2561 รวมประชุมพิจารณาสภาพปญ หาของการดําเนินการคัดเลือก
บุ คคลเขา ศึ ก ษาในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) เพื่ อวางแผนการรับ นั กศึ กษาในรอบ 5 ที่ สํานั กงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
3. วันที่ 14 เมษายน 2561 รวมกับอธิการบดีรดน้ําดําหัวทานบุญพันธ แขวัฒนะ เนื่องใน
โอกาสวันสงกรานต
4. วั น ที่ 18 เมษายน 2561 ประชุ ม คณ ะกรรมการบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาที่ ห อ งประชุ ม
อยุธยา - อาเซียน
5. วั น ที่ 21 - 24 เมษายน 2561 ดํ า เนิ น การสอบ ประมวลผลการสอบแข งขั น เป น
พนักงานจาง ตําแหนงผูชวยครู และผูชวยครูผูดูแลเด็กของโรงเรียนและศูน ยพัฒนาเด็กกอนวันเรียน
ในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 6/2561
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6. วันที่ 25 เมษายน 2561 ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 6/2561 มีระเบียบ
วาระพิ จารณา เรื่ อง การใหค วามเห็ น ชอบหลักสู ต รวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิช าเคมี (หลั กสู ต ร
ปรับ ปรุง พ.ศ. 2561) และหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณ ฑิต สาขาวิ ช าศิลปะการแสดง (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2561)
7. วั น ที่ 26 เมษายน 2561 ร ว มประชุ ม กั บ ตั ว แทนมหาวิ ท ยาลั ย หนานซาง เรื่ อ ง
การแลกเปลี่ยนนักศึกษา
แผนงานเดือนพฤษภาคม 2561
1. การรับสมัคร การคัดเลือกนักศึกษา และการรายงานตัวและยืนยัน สิทธิ์เป นนักศึกษา
ภาคปกติ ประจําปการศึกษา 2561 (รอบ 5 ครั้งที่ 1)
2. วั นที่ 23 พฤษภาคม 2561 ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 7/2561 มี ระเบี ยบ
วาระพิจารณา เรื่อง การใหความเห็นชอบหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2561)
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5.17.4 รองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษและกฎหมาย
สาระสําคัญโดยยอ
งานนิติการ
1. วันที่ 2 เมษายน 2561 ประชุมคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
งานของมหาวิทยาลัย (นอกรอบ) (นางศิขรินทร สุวรรณทัศน)
2. วั น ที่ 3 เมษายน 2561 เข าร วมโครงการสั ม มนาชี้ แ จงข อ บั งคั บ ก.ร.อ. เกี่ ย วกั บ
การพิจารณาอุทธรณและรองทุกขของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (นางศิขรินทร สุวรรณทัศน)
3. วั น ที่ 4 เมษายน 2561 เข า ร ว มประชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย ครั้ ง ที่ 3/2561
(นางศราริตา แจงพันธ นางศิขรินทร สุวรรณทัศน)
4. วันที่ 10 เมษายน 2561 เขารวมประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.)
ครั้งที่ 4/2561 (นางศิขรินทร สุวรรณทัศน)
5. วันที่ 18 เมษษยน 2561 ประชุ มคณะกรรมการสอบข อ เท็ จ จริง ความรับ ผิด ทาง
ละเมิด กรณีปลอมและใชวุฒิการศึกษาปลอม (นางศิขรินทร สุวรรณทัศน)
6. วั น ที่ 21 เมษายน 2561 ประชุ ม คณะกรรมการปรั บ ปรุง และยกร า งกฎหมาย
ของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2561 (นางศราริตา แจงพันธ นางศิขรินทร สุวรรณทัศน )
7. วันที่ 21 เมษายน 2561 ประชุมคณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางรอยแรง กรณีสอน
ไมตรงตามหลักสูตร (นางศราริตา แจงพันธ นางศิขรินทร สุวรรณทัศน)
8. วันที่ 22 เมษายน 2561 ประชุ ม คณ ะกรรมการสอบสวนวิ นั ย อย า งร อ ยแรง
กรณีสอนไมตรงตามหลักสูตร (นางศราริตา แจงพันธ นางศิขรินทร สุวรรณทัศน)
9. วันที่ 23 เมษายน 2561 ประชุมคณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางรอยแรง กรณีสง
เกรดชา ครั้งที่ 1/2561 (นางศิขรินทร สุวรรณทัศน นางสาวศิริลักษณ สุคันธชาติ)
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 6/2561
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10. วันที่ 24 เมษายน 2561 ประชุ มคณะกรรมการสอบข อ เท็ จ จริ ง ความรั บ ผิ ด ทาง
ละเมิด กรณีปลอมและใชวุฒิการศึกษาปลอม (นางศิขรินทร สุวรรณทัศน)
11. วันที่ 25 เมษายน 2561 ไปช ว ยงานสานใจไทยสู ใจใต ครั้ งที่ 33 อาคาร 100 ป
(นางสาวศิริลักษณ สุคนั ธชาติ)
12. วันที่ 26 เมษายน 2561 ประชุมคณะกรรมการตรวจติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย (นางศิขรินทร สุวรรณทัศน)
13. วันที่ 26 เมษายน 2561 ไปศาลปกครองกลาง เพื่อประสานคดี ความตางๆ 3 คดี
(นางศราริตา แจงพันธ)
14. วันที่ 30 เมษายน 2561 เขารวมการอบรม เรื่อง การประเมินคุณ ธรรมและความ
โปรงใสการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (ITA) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561
งานกิจการคณะกรรมการ
ผลการดําเนินงานประจําเดือนเมษายน 2561
1. วั นที่ 4 เมษายน 2561 ประชุ ม สภามหาวิ ทยาลั ย ครั้ งที่ 4/2561 เวลา 09.30 น.
ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน สํานักงานอธิการบดี
2. วั นที่ 4 เมษายน 2561 ประชุ มคณะกรรมการติ ดตาม ตรวจสอบฯ ครั้ งที่ 27(6)/2561
เวลา 09.30 น. ณ หองประชุมอยุธยา – ฮอลันดา สํานักงานอธิการบดี
3. วั นที่ 4 เมษายน 2561 ประชุ มคณะอนุ กรรมการติ ดตาม ตรวจสอบฯ ครั้ งที่ 25(5)/2561
เวลา 09.30 น. ณ หองประชุมอยุธยา – ฮอลันดา สํานักงานอธิการบดี
4. วั นที่ 10 เมษายน 2561 ประชุ มคณะกรรมการบริ หารมหาวิ ทยาลั ย ครั้ งที่ 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 ประชุมคณะอนุ กรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ครั้งที่ 24(4)/2561
เวลา 13.30 น. ณ หองประชุมอยุธยา – โปรตุเกส สํานักงานอธิการบดี
7. วันที่ 26 เมษายน 2561 ประชุ มคณะกรรมการสงเสริมกิ จการมหาวิ ทยาลั ย ครั้ งที่ 3/2561
เวลา 09.30 น. ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน สํานักงานอธิการบดี
แผนการดําเนินงานประจําเดือนพฤษภาคม 2561
1. วั นที่ 9 พฤษภาคม 2561 ประชุ มสภามหาวิ ทยาลั ย ครั้ งที่ 5/2561 เวลา 09.30 น.
ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน สํานักงานอธิการบดี
2. วั นที่ 9 พฤษภาคม 2561 ประชุ มคณะกรรมการติ ดตาม ตรวจสอบฯ ครั้ งที่ 29(8)/2561
เวลา 09.30 น. ณ หองประชุมอยุธยา – ฮอลันดา สํานักงานอธิการบดี
3. วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 ประชุ มคณะอนุ กรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ครั้งที่ 27(7)/2561
เวลา 09.30 น. ณ หองประชุมอยุธยา – ฮอลันดา สํานักงานอธิการบดี
4. วั นที่ 15 พฤษภาคม 2561 ประชุ มคณะกรรมการบริ หารมหาวิ ทยาลั ย ครั้ งที่ 5/2561
เวลา 13.30 น. ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน สํานักงานอธิการบดี
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 6/2561
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5. วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 ประชุมคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 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 เพื่ อเตรียมต อนรั บ พลเอก ธี ระเดช ฉั ตรเสถียรพงศ
เลขาธิการมูลนิธิตอตานการทุจริต ที่จะเขาเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย ในวันจันทรที่ 9 เมษายน 2561 นี้ เพื่อวางแผน
จัดทําบันทึกขอตกลง MOU โดยมหาวิทยาลัยเปนเจาภาพสถานที่
2. วั นที่ 9 เมษายน 2561 ต อนรับ พลเอก ธี ระเดช ฉัตรเสถี ยรพงศ เลขาธิ การมู ลนิ ธิต อต าน
การทุ จริ ตเข าเยี่ ยมชมสถานที่ และเตรี ยมการในการจั ดทํ าบั นทึ กข อตกลง MOU 10 สถาบั นอุ ดมศึ กษา
ณ หองประชุมอยุธยา-อาเซียน อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยมีผูบริหาร
มหาวิทยาลัยเขารวมตอนรับ
3. วันที่ 10 เมษายน 2561 ประชุมเตรียมงานเพื่อเตรียมสถานที่ในการจัดทําบันทึกขอตกลง 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 เพื่อวางแผน ปรึกษาหารือ เกี่ยวกับการตอนรับอธิการบดีและ
ผู บริ หาร 12 สถาบั นระดั บอุดมศึกษา ภาคกลาง ที่ จะมาจั ดทํ าบั นทึ กข อตกลง MOU การต อต านการทุ จริ ต
โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเปนเจาภาพสถานที่ ในวันจันทรที่ 7 พฤษภาคม 2561 นี้
5. วันที่ 30 เมษายน 2561 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปรงใส
การดํ าเนิ นงานของหน วยงานภาครั ฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจํ าป งบประมาณ
พ.ศ. 2561 ณ หองประชุมตนโมก อาคารบรรณราชนครินทร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
6. วันที่ 30 เมษายน 2561 นักวิจัยโครงการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน
ของหนวยงานภาครัฐ ITA ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่ปรึกษาโครงการโดยมี ศาสตราจารย พลตํารวจตรีหญิง
พั ชรา สินลอยมา คณบดีคณะนิ ติวิทยาศาสตร โรงเรียนนายรอยตํารวจ เปนหัวหนาโครงการ ได เข าเก็บขอมู ล
การประเมิ นคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหน วยงานภาครัฐ ประจํ าป งบประมาณ พ.ศ. 2561
กลุมตัวอยางของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก External ในครั้งนี้เปนนักศึกษา จํานวน 130 คน ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
แผนการดําเนินงานคณะกรรมการดําเนินงาน ITA พฤษภาคม-มิถุนายน พ.ศ. 2561
1. วั นที่ 2 พฤษภาคม 2561 คณะกรรมการดํ าเนิ นงาน ITA และ คณะกรรมการดํ าเนิ นงาน
การจัดทํ าบั นทึ กขอตกลง MOU ประชุมเตรียมงานและปรึกษาหารือการจัดทํ าบั นทึ กข อตกลงความรวมมื อ
(MOU) ด านการต อต านการทุ จริต ครั้งที่ 2/2561 มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏพระนครศรีอยุ ธยาเป นเจ าภาพสถานที่
ในวันจันทร ที่ 7 พฤษภาคม 2561 นี้ โดยมี ผศ.ธาตรี มหันตรัตน รองอธิการบดี ฝายกิจการพิ เศษและกฎหมาย
เปนประธานการประชุม และ ผศ.บุญไท เจริญผล ผูชวยอธิการบดีฝายงานประกันคุณภาพ ประธานฝายปฏิคม และ
มีคณะกรรมการดําเนินงานฝายตางๆ เขารวมประชุมวางแผนการดําเนินงานในครั้งนี้
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2. วั นที่ 7 พฤษภาคม 2561 จั ดกิ จกรรมการจั ดทํ าบั นทึ กข อตกลงความร วมมื อ (MOU)
ดานการตอตานการทุจริต ครั้งที่ 2/2561 ระหวาง มูลนิธิตอตานการทุจริต กับ สถาบันการศึกษา และองคกร
แนวรวมการต อต านการทุ จริต และการเสวนาทางวิ ชาการด านการตอต านการทุ จริ ต เวลา 08.30 – 12.00 น.
ณ ห องประชุ ม อาคารศู นย ภาษาและคอมพิ วเตอร (อาคาร 100 ป ) มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏพระนครศรีอยุ ธยา
โดยมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏพระนครศรี อยุ ธยา เป นเจ าภาพด านสถานที่ โดยศาสตราจารย พิ เศษ วิ ชา มหาคุ ณ
ประธานกรรมการมูลนิ ธิ ตอต านการทุ จริต ประธานในพิ ธีเป ดการจัดทํ าบั นทึ กขอตกลงความร วมมือ (MOU)
ดานการตอตานการทุจริต มีดร.สุจินต ไชยชุมศักดิ์ ผูวาราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายสันติ จิตตปราณี
ชั ย ผอ.ปปช.ประจํ าจั งหวั ดพระนครศรี อยุ ธยา ดร.เกษม บํ ารุ งเวช อธิ การบดี มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา ผูทรงคุณวุฒิ และ ผูแทนนักศึกษา และจัดเสวนาทางวิชาการ “เยาวชนกับบทเรียนตานโกง”
โดย ผศ.ธาตรี มหันตรัตน รองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษและกฎหมาย นายทศพร รัตนมาศทิพย กรรมการมูลนิธิ
ต อต านการทุ จริ ต นางศิ ริรัตน วสุ วั ต กรรมการมู ลนิ ธิต อต านการทุ จริ ต นายศุ ภโชค กลึ งกลม นั กศึ กษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และยุวทูตชอสะอาด และมีสถาบันการศึกษาอีก 10 สถาบันเขารวมจัดทํา
บันทึกขอตกลงฯ ดังนี้
(1) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
(2) มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
(3) มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
(4) มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
(5) มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
(6) มหาวิทยาลัยสยาม
(7) มหาวิทยาลัยราชพฤกษ
(8) สถาบันเทคโนโลยีแหงอโยธยา
(9) วิทยาลัยชุมชนสระแกว
(10) สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน
เพื่อเปนการสนับสนุนและสงเสริมกิจกรรมในการปลูกฝงคานิยม คุณธรรมและจริยธรรม และเปน
สวนหนึ่งในการพัฒนาสังคม เยาวชน ใหเปนคนดี มีความซื่อสัตย สุจริต ตอไป
3. วั นที่ 8 - 31 พฤษภาคม 2561 จัดทํ าขอมูลและจั ดเตียรมเอกสารหลักฐานตามแบบสํารวจ
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
ขอใหแตละหนวยงานจัดสงแบบฟอรมกิจกรรมทําดีดวยหัวใจเพื่อพอ ที่จะจัดกิจกรรมในวันที่
26 กรกฎาคม 2561
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5.17.6 ผูชวยอธิการบดีฝา ยประกันคุณภาพ
สาระสําคัญโดยยอ
ผลการดําเนินงาน เดือนเมษายน 2561
1. วันที่ 25 เมษายน 2561 กิจกรรมสานใจไทยสูใจใตครั้งที่ 33
2. วั น ที่ 30 เมษายน 2561 จั ด อบรม เรื่ อ งการประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร งใส
การดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ITA ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ หองประชุมตนโมก
3. วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและดํ าเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษา ครั้งที่ 2/2561
4. วั นที่ 7 พฤษภาคม 2561 พิ ธี บั นทึ ก ข อตกลงความร วมมื อ ด านการต อ ต านทุ จริ ต
ครั้งที่ 2/2561 ระหวางมูลนิธิตอตานทุจริต กับ สถาบันการศึกษา และองคกรแนวรวมการตอตานทุจริต
แผนการดําเนินงาน ประจําเดือน พฤษภาคม - มิถุนายน พ.ศ. 2561
1. วั นที่ 11-18 พฤษภาคม 2561 คณะ สํ านั ก/สถาบั น จั ดส งผลงานแนวปฏิ บั ติ ที่ ดี
ปงบประมาณ 2561 มายังงานประกันคุณภาพ
2. วั นที่ 20 พฤษภาคม 2561 หลั กสูตร คณะ สํานั ก สถาบั น และมหาวิ ทยาลั ย ส งผล
การติ ด ตามการดํ าเนิ น งานตามแผนพั ฒ นาคุ ณ ภาพ (Quality Improvement Plan) รอบ 9 เดื อ น
หลักสูตร คณะ สํานัก สถาบัน และมหาวิทยาลัย สงรายงานผลการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดั บ หลั ก สู ต ร คณะ สํ า นั ก สถาบั น และระดั บ มหาวิ ท ยาลั ย รอบ 9 เดื อ น หลั กสู ต ร
คณะ ทบทวนและนําสงขอมูลภาวะการมีงานทําเพิ่มเติม
3. วันที่ 24,25,28,30 พฤษภาคม 2561 คณะกรรมการสรรหาแนวปฏิ บั ติ ที่ ดี เข าเยี่ ยมชม
นิทรรศการแนวปฏิบัติที่ดี ปงบประมาณ 2561 ของทุกหนวยงาน
4. วันที่ 13 มิถุนายน 2561 กิจกรรม ARU KM DAY & Best Practice SHARE ประจํ าป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 3
5. วันที่ 19 มิถุนายน 2561 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและดําเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษา ครั้งที่ 3/2561
6. แจงการยกรางเกณฑตัวบงชี้การประกันคุณภาพการศึกษา กลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 5.17.7 ผูชวยอธิการบดีฝายบริการวิชาการและสหกิจศึกษา
สาระสําคัญโดยยอ
1. หลักสูตรอบรมระยะสั้น
2. โครงการมหาวิทยาลัย ประชาชน ลงนามความรวมมื อมหาวิ ท ยาลั ย กับ ธนาคาร
ออมสิน วันที่ 11 พฤษภาคม 2561
3. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาสงคณาจารย เขารวมอบรมหลักสูตรสหกิจ
ศึกษารวมกับเครือขายภาคกลางตอนบน ในวันที่ 2 – 4 พฤษภาคม 2561
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
ระเบี ยบวาระที่ 6.1 กํ าหนดการประชุ มคณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ทยาลั ย ครั้ ง ที่
6/2561
สาระสําคัญโดยยอ
มหาวิท ยาลัยกําหนดใหมีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่
6/2561 ในวัน อั งคารที่ 12 มิ ถุ น ายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห อ งประชุม อยุ ธยา – อาเซี ยน
อาคารศรีอโยธยา (สํานักงานอธิการบดี) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยขอใหกรรมการ
ทุกทานเขารวมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกลาวโดยพรอมเพรียงกัน
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 6.2 ขอเสนอแนะจากแตละหนวยงาน
- ไมมี เลิกประชุมเวลา 17.30 น.
นางนงคราญ
นางลักขณา

คงสมทรง
เตชวงษ

ผูจัดทํารายงานการประชุม
ผูตรวจรายงานการประชุม
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