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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
คร้ังท่ี  7/2561 

วันอังคารท่ี  10  กรกฎาคม  2561  เวลา 13.30 – 17.00 น. 
ณ  หองประชุมอยุธยา – อาเซียน  อาคารศรีอโยธยา (สํานักงานอธิการบดี)  

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

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

     เทคโนโลยีสารสนเทศ      กรรมการ 
15. อาจารย ดร.นรสิานันท  เดชสุระ ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑติศึกษา  

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

     ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี     กรรมการ 
22. นางสาวกาญจนพิชญา  ภิญญา รักษาการหัวหนางานกิจการคณะกรรมการ  ผูชวยเลขานุการ 
23. นางนงคราญ  คงสมทรง เจาหนาท่ีบรหิารงานทั่วไป      ผูชวยเลขานุการ 
24. นางจิราพร  พัฒนธนกิจ เจาหนาท่ีบริหารงานทั่วไป         ผูชวยเลขานุการ 
25. นางปยะนุช  สุขเพ็ชร  เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป      ผูชวยเลขานุการ 
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ผูลาประชุม 
อาจารยจิรศักดิ ์  ชุมวรานนท       รองอธิการบดีฝายบรหิาร   ติดราชการ 
 

ผูเขารวมประชุม 
1. นางสาวกาญจนา  เงินออน  หัวหนาสํานักงานคณะครุศาสตร 
2. นางอรัญญา   จงกลรัตน หัวหนาสํานักงานคณะมนุษยศาสตรฯ 
3. นางวิรินดา   มีบํารุง  หัวหนาสํานักงานคณะวิทยาศาสตรฯ 
4. วาที่รอยตรหีญิงรัตติยา พาวินัย  หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา 
5. นางสาวพรสวรรค  คลายกัน หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการสถาบันวิจัยฯ 
6. นางสาวพิจิกามาศ  แยมบู  หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการสํานักวิทยบริการฯ 
7. นางสาวเบญจลักษณ  ชิดชาญชัย รักษาการหัวหนางานประกันคุณภาพ 
8. วาที่รอยตรีอิทธิพัทธ  สมจู  นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
9. อาจารยมนภัทร  บุษปฤกษ ประธานศนูยฝกปฏิบัติการสวนหลวง 
 

เร่ิมประชุม   เวลา 13.30 น. 
 

          ประธานพิจารณาจํานวนกรรมการที่มาประชุมและเห็นวาครบองคประชุมแลว จึงเปด                 
การประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ 

ระเบียบวาระที่ 1.1   เรงรัดการจัดทําแผนภายใตกรอบยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย 4 ดาน 

 สาระสําคัญโดยยอ 

 ขอใหหนวยงานเรงรัดการจัดทําแผน 4 ป และแผนปฏิบัติงาน ที่เปนปจจุบันภายใตกรอบ
ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยทั้ง 4 ดาน  และหากจะประเมินผลการปฏิบัติงานจะประเมินภายใตกรอบ      
2 แนวคิด คือ แนวคิด PMQA และแนวคิด BSC  ตามที่สภามหาวิทยาลัยไดเสนอแนะไว  โดยในสวนแรก
องคกรควรเร่ิมตนดวยความตองการของผูมีสวนไดสวนเสีย ผูที่จะใหบริการมีความตองการอยางไร  เพ่ือมา
กําหนดเปนเปาหมาย และวัตถุประสงคตามหมวดที่ 1  และการจัดทําแผน 4 ป แผน 1 ป ตามหมวดท่ี 2  
สวนลูกคาจะอยูในหมวดท่ี 3    

 มติ/ความเห็นของท่ีประชุม 
   รับทราบ   

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระที่ 2.1  เร่ืองรับรองรายงานการประชุม  คร้ังที่  6/2561  

สาระสําคัญโดยยอ 
มหาวิทยาลัยไดกําหนดใหมีการประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.)               

ครั้งที่  6/2561 เม่ือวันอังคารท่ี 12  มิถุนายน  2561 เวลา 13.30 น. ณ หองประชุมอยุธยา – 
อาเซียน  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) นํ าเสนอรายงานการประชุม            
คร้ังที่ 6/2561 เพ่ือขอใหที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 

 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 6/2561              
โดยไมมีการแกไข  
 

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม 

ระเบียบวาระที่ 3.1  รายงานขอมูลการดําเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
คร้ังที่ 6/2561 

สาระสําคัญโดยยอ 
  เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) นําเสนอรายงานขอมูลจากการดําเนินงานและ   
ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันอังคารที่ 12  มิถุนายน  
2561  ดังตอไปนี้ 

ระเบียบ
วาระท่ี 

เรื่อง 
มติที่ประชุม/ขอเสนอแนะ 

และขอส่ังการ 
ผลการปฏิบัติตามมติ 

4.1 ขอความเห็นชอบ (ราง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
เร่ือง คาธรรมเนียมเพื่อจัดการฝกอบรม
และการทดสอบวัดระดับมาตรฐาน
ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษา 

ที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.)      
มีความเห็นและขอเสนอแนะ ดังตอไปน้ี 
1. คาตอบแทนอาจารยผูดําเนินการฝกอบรม  

ใหไปตรวจสอบจํานวนผูเขารับการฝกอบรม  
โดยอยูระหวาง 300 บาทแตไมเกิน 500 
บาท  

2. จัดผูเขาอบรมหองละไมเกิน 25 คน 
3. ทบทวนความยากงายของขอสอบท่ีใช      

ในการทดสอบ 
4. ใหรวบรวมขอมูลตัวเลขท่ีเก่ียวของและให

นําเขาการประชุมคณะกรรมการบรหิาร
มหาวิทยาลัย (ก.บ.) เปนวาระสืบเน่ืองใน
การประชุมคร้ังตอไป 

- แจงมติการประชุมใหแกหนวยงาน        
ท่ีเก่ียวของไดรับทราบ 

- อยูระหวางดําเนินการ 
 

4.2 ขอความเห็นชอบ (ราง) ขอบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา       
วาดวย  คณะกรรมการติดตาม  
ตรวจสอบ  และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ... 

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.)   
มีความเห็นและขอเสนอแนะ ดังตอไปนี้ 
1. กรรมการผูทรงคุณวุฒิมีจํานวนมากเกินไป  

ใหกําหนดตามเดิม คือ 5 คน 
2.  การกําหนดคุณสมบัติของประธานและ

กรรมการ  ควรเปนผูบริหารหนวยงาน
หรือมีประสบการณดานการบริหาร
อุดมศึกษา 

3. คําวาใหมหาวิทยาลัยเสนอชื่อ            
ใหเปลี่ยนเปน “ใหแตละหนวยงานของ
ผูรับการประเมินเสนอรายชื่อผูท่ีมี
คุณสมบัติเปนคณะกรรมการไมนอยกวา
หนวยงานละสามรายชื่อ แลวใหสํานักงาน

- แจงมติการประชุมใหแกหนวยงาน        
ท่ีเก่ียวของไดรับทราบ 

- นําเขาคณะกรรมการปรับปรุงและยกราง
กฎหมายของมหาวิทยาลัย คร้ังท่ี 6/2561 
วันท่ี 16 มิ.ย.2561 มติที่ประชุมเห็นชอบ 

- นําเขาสภามหาวิทยาลยั ครั้งท่ี 7/2561 
วันท่ี 11 กรกฎาคม 2561 
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ระเบียบ
วาระท่ี 

เรื่อง 
มติที่ประชุม/ขอเสนอแนะ 

และขอส่ังการ 
ผลการปฏิบัติตามมติ 

สภามหาวิทยาลัยจัดทําบัญชีรายชื่อเสนอ
สภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาแตงต้ัง” 
ตามเดิม 

4. ควรกําหนดกระบวนการประเมินใหชัดเจน  
เชน  เกณฑการประเมินท่ีสภา
มหาวิทยาลัยตองกําหนดการแตงตั้ง
คณะอนุกรรมการ 2 ชุด ระดับหนวยงาน 
และระดับมหาวิทยาลัย และควรกําหนด
จํานวนการประชุมใหชัดเจนเพ่ือ        
การควบคุมงบประมาณ  

5. ขอ 12 ใหเพ่ิมรายละเอียดคาเบ้ียประชุม  
คาเดินทาง คาตอบแทน ใหเปนไปตาม
ประกาศของสภามหาวิทยาลัย 

 

   มติ/ความเห็นของท่ีประชุม 
   รับทราบ   

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องนําเสนอเพ่ือพจิารณา 
 

ระเบียบวาระที่ 4.1  ขอความเห็นชอบ (ราง) คําส่ังสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา       
เร่ือง แตงต้ังคณะกรรมการเลือกสรรผูสมควรไดรับปริญญากิตติมศักด์ิ  
ประจําป พ.ศ. 2561 

 

 สาระสําคัญโดยยอ 
 เพื่อใหการเลือกสรรผูสมควรไดรับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจําป พ.ศ.2561 เปนไป      

ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  วาดวย  ชั้น  สาขาวิชา  และหลักเกณฑการให
ปริญญากิตติมศักดิ์  พ.ศ.2561 จึงเสนอขอความเห็นชอบ (ราง) คําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา  เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการเลือกสรรผูสมควรไดรับปริญญากิตติมศักดิ์  ประจําป 
พ.ศ.2561 โดยผูสมควรไดรับการพิจารณาใหปริญญากิตติมศักดิ์ตองมีคุณสมบัติตามขอบังคับ ขอ 7 
และการพิจารณาใหปริญญากิตติมศักดิ์ใหดําเนินการตามขอบังคับ ขอ 9 และขอ 10 รายละเอียด  
ตามเอกสารแนบทาย 

 
 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
 เห็นชอบ (ราง) คําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการ

เลือกสรรผูสมควรไดรับปริญญากิตติมศักดิ์  ประจําป พ.ศ. 2561 โดยมแีกไข ดังตอไปนี้ 
 1. ขอความวา “กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผูทรงคุณวุฒิ” แกเปน “ผูทรงคุณวุฒิ

ท่ีสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย” 
 2. กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทผูแทนคณาจารย จํานวน 2 คน ใหเลือกกันเอง  

กอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัย 
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ระเบียบวาระท่ี 4.2  ขอความเห็นและขอเสนอแนะ (ราง) ประกาศคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  เร่ือง หลักเกณฑ  
วิธีการและเง่ือนไขการเล่ือนคาจางพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561 

 

 สาระสําคัญโดยยอ 
 ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาบังคับใชขอบังคับมหาวิทยาลัยฯ วาดวย         

การบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2561 เมื่อวันท่ี 13 มิถุนายน 2561 โดยขอ 
28 แหงขอบังคับดังกลาวระบุวา “การเลื่อนคาจางพนักงานมหาวิทยาลัย ใหเลื่อนคาจางปละ 2 ครั้ง 
โดยพิจารณาจากผลการประเมินการปฏิบัติงาน  ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี ก.บ.ม. กําหนด”         
แตในปงบประมาณ พ.ศ.2561 งานบริหารงานบุคคลไมสามารถดําเนินการเลื่อนคาจาง 2 ครั้ง       
ตามที่ขอบังคบักําหนดไวได  เนื่องจากปจจุบันใกลถึงระยะเวลาการดําเนินการเลื่อนคาจางพนักงาน
มหาวิทยาลัยสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 แลว      
(ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561) ประกอบกับ ขอ 53 สามารถใชขอบังคับเดิมไปพลางกอน 

 และในคราวประชุ มคณะกรรมการกลั่ นกรองผลการประเมิ นผลการปฏิ บั ติ งาน               
ของพนักงานมหาวิทยาลัย ประจําป พ.ศ.2561 โดยประธานคณะกรรมการกลั่นกรองฯ ไดแจงในที่ประชุม
เกี่ยวกับนโยบายของมหาวิทยาลัยที่เก่ียวของกับหลักเกณฑการเลื่อนเงินเดือนของขาราชการ  และ       
การเลื่อนคาจางของพนักงานมหาวิทยาลัยในสังกัดวามหาวิทยาลัยมีความประสงคใหการเลื่อนเงินเดือน  
หรือคาจางของบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเปนมาตรฐานเดียวกันทั้งหมด  
เพื่อใหเกิดมาตรฐาน  และความเปนธรรมในการพิจารณาความดีความชอบประจําป  งานบริหารงานบุคคล  
กองกลาง  สํานักงานอธิการบดี  จึงไดจัดทํา (ราง) ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํา
มหาวิทยาลัย  เร่ือง  หลักเกณฑ  วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนคาจางพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561 
เพื่อเสนอใหมหาวิทยาลัยพิจารณานําเขาระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
(ก.บ.) คร้ังที่ 7/2561 ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 

 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
 เห็นชอบ (ราง) ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา  เรื่อง หลักเกณฑ  วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนคาจางพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2561 
และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) มีความเห็นและขอเสนอแนะ ดังตอไปนี้ 

1.  ใหตัดขอ 19 และขอ 20 ออก เนื่องจากยังไมมีระเบียบรองรับ 
2.  ขอ 21 ใหแกไขโดยใชขอ 19 ของประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํา

มหาวิทยาลัยฯ เร่ือง หลักเกณฑ วิธีการและเง่ือนไขการเลื่อนคาจางพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556 
เมื่อปรับแกไขเรียบรอยแลว  ใหนําเขาการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํา

มหาวิทยาลัย (ก.บ.ม) และสภามหาวิทยาลัยตอไป 
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ระเบียบวาระท่ี 4.3  ขอความเห็นชอบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการและ   
การประเมินผลโครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 6 เดือน 
ระหวางวันที่ 31 ตุลาคม 2560 – วันท่ี 31 มีนาคม 2561) 

 

 สาระสําคัญโดยยอ 
  ตามที่กองนโยบายและแผน  งานติดตามและประเมนิผล  มีหนาที่ในการติดตามและ

ประเมินผลการดําเนินงานและรายงานผลการดําเนินงานตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย  ซึ่งขณะน้ีได
ดําเนินการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการและการประเมินผลโครงการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รอบ 6 เดือน ระหวางวันท่ี 1 ตุลาคม 2560 – วันที่ 31 มีนาคม 
2561)  เสร็จเรียบรอยแลว และเพื่อใหเปนไปตามเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับอุดมศึกษา  และใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพตอไป  

 
 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
 เห็นชอบในหลักการ  และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) มีขอเสนอแนะ 

ดังตอไปนี้ 
 1. รายงานผลการใชจายงบประมาณในแตละประเด็นผลเปนอยางไร  ตั้งไวเทาไร และ

ใชไปเทาไร 
 2. ผลการดําเนินโครงการทําไปแลวเทาไร  ไมทําเทาไร  ใหแสดงเหตุผลวาท่ีไมทําเพราะ

เหตุใด 
 3. ผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด  ตัวชี้วัดไหนที่ดําเนินการแลว  มีปญหาอุปสรรคและ

แนวทางในการดําเนินงานอยางไร  ใหเขียนใหชัดเจน 
 4. การกําหนดระยะเวลาของแตละโครงการ  ใหมีการกําหนดที่แนนอน  
 เม่ือปรับแกไขเรียบรอยแลวใหนํามาแจงเพื่อทราบในการประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัย (ก.บ) ตอไป 
  

ระเบียบวาระท่ี 4.4  ขอความเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
เร่ือง  การกําหนดบัญชีคาจางข้ันตํ่าขั้นสูงของพนักงานมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. .... 

 

 สาระสําคัญโดยยอ 
 โดยท่ีเปนการสมควรกําหนดใหมีบัญชีคาจางขั้นต่ํา – ขั้นสูง  ของพนักงานมหาวิทยาลัย  

เพ่ือใชในการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย  โดยคํานึงถึงคาครองชีพที่เปลี่ยนแปลง  คาตอบแทน  
อัตราเงินเดือนขาราชการ  ฐานะการคลังของมหาวิทยาลัย  และสอดคลองกับการกําหนดระดับ
ตําแหนงและแตงตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น 

 ในการนี้เรื่องการกําหนดบัญชีคาจางของพนักงานมหาวิทยาลัย  ไดเคยเสนอตอท่ีประชุม
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม) มาแลวเมื่อคราวประชุมคร้ังที่ 7/2560 
เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560 ที่ประชุมมีมติใหชะลอเร่ืองการกําหนดบัญชีคาจางข้ันต่ํา – ข้ันสูง     
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ของพนักงานมหาวิทยาลัยไวกอน  จนกวานโยบายการปรับอัตราคาจางของพนักงานมหาวิทยาลัยใน
อัตรา 1.7 และ 1.5 จะดําเนินการแลวเสร็จ 

 และงานบริหารงานบุคคล กองกลาง ไดนําเร่ืองการกําหนดบัญชีคาจางของพนักงาน
มหาวิทยาลัยเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม) เม่ือคราว
ประชุมครั้งท่ี 3/2561 วันอังคารที่ 24 เมษายน 2561 ที่ประชุมมอบหมายงานบริหารงานบุคคล 
กองกลาง  ดําเนินการกําหนดบัญชีคาจางของพนักงานมหาวิทยาลัยโดยใหดําเนินการตามขอบังคับ
มหาวิทยาลัยวาดวยการบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยฉบับใหมที่จะนําเสนอ       
สภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบ 

 งานบริหารงานบุคคล กองกลาง  จึงไดจัดทําวิธีการคิดการปรับอัตราคาจางขั้นต่ําขั้นสูง    
ของพนักงานมหาวิทยาลัย  โดยใชแนวคิดและหลักการคิดคํานวณคาจางขั้นต่ําขั้นสูงพนักงาน
มหาวิทยาลัย (อัตรารอยละ 6) ตามประกาศ ก.บ.ม เร่ือง หลักเกณฑ  วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อน
คาจางพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2560 (ฉบับที่ 3) รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ) 

 
 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
 ใหนํารูปแบบฐานการคํานวณของมหาวิทยาลัยศิลปากรเปนตนแบบ  โดยใชฐานการคํานวณ

ของขาราชการในการคิดคํานวณ  และใหนําเขามาพิจารณาเปนวาระสืบเน่ืองในการประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) อีกคร้ังหน่ึง 

 

ระเบียบวาระท่ี 4.5  ขอความเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
เร่ือง  นโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษา 

 

 สาระสําคัญโดยยอ 
 โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงแกไขประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

เร่ือง  นโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษา  เพ่ือใหสอดคลองกับสภาพการณ
ปจจุบัน  เน่ืองจากมีการปรับเปลี่ยนระบบการสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษา        
ซึ่งในปจจุบันไดยกเลิกระบบ TOFEL  Paper แลว  จึงเห็นสมควรใหมีการปรับปรุงแกไขประกาศ
ดังกลาว   

 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
 ใหนํารูปแบบของสถาบันอื่นมาเปรียบเทียบ  และใหนําเขาเปนวาระสืบเน่ืองในการประชุม

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยั (ก.บ.) ตอไป 
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ระเบียบวาระที่ 5 แจงผลและนําเสนอแผนงานที่จะดําเนินการของหนวยงานตาง ๆ  
ระเบียบวาระท่ี 5.1 คณบดีคณะครุศาสตร 
 

 สาระสําคัญโดยยอ 
  ผลการดําเนนิงาน  เดือนมิถุนายน 2561 

1. โครงการบริการวิชาการการเตรียมความพรอมเด็กที่มีความตองการพิเศษกอนสงตอ
โรงเรียนเรียนรวม  ทุกวันทําการ  เวลา 7.30 -16.30 น. ณ  อาคารศูนยการศึกษาพิเศษ 

2. วันท่ี 9 - 10 มิถุนายน 2561 โครงการบริการวิชาการดานการศึกษาพิ เศษจัดอบรม         
เชิงปฏิบัติการ เร่ือง “การสอนอานภาษาไทยและการผลิตสื่อสําหรับเด็กท่ีมีปญหาในการเรียนรู” เวลา 8.30 -
16.30 น. ณ หองประชุม 204 อาคารศูนยการศึกษาพิเศษ 

3. วันที่ 6 มิถุนายน 2561 อบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทํา มคอ.3 และ มคอ.5” เพื่อสงเสริม
การทํา มคอ. ใหเปนระบบเดียวกันทั้งคณะ ใหกับคณาจารยคณะครุศาสตรและอาจารยในมหาวิทยาลัย      
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยาท่ีมีความสนใจเขารวมอบรม  วิทยากรโดย รศ.ดร.รสสุคนธ มกรมณี เวลา 08.30 -      
16.30 น.  ณ หองประชุม 204  อาคารปฏิบัติการ  คณะครุศาสตร 

4. วันท่ี  11 มิถุนายน 2561 อบรมเชิ งปฏิบัติการ “การเขียนตําราและหนังสือ” คร้ังท่ี 4             
(มีผลงานรอยละ 80 ข้ึนไปและกลาวสรุปผลการดําเนินโครงการที่ผานมา) เพ่ือสงเสริมการทําตําราเรียนและหนังสือ
ใหกับคณาจารยคณะครุศาสตรสําหรับเตรียมความพรอมเขาสูตําแหนง  ทางวิชาการท่ีสูงข้ึน เวลา 09.00 -      
17.00 น.  ณ หองประชุม 204  อาคารปฏิบัติการ  คณะครุศาสตร 

5. วันท่ี 14 - 15 และ 19 มิถุนายน 2561 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการใหคําปรึกษาและ       
การดูแลเด็กที่มีความตองการพิเศษสําหรับผูปกครอง  เวลา 08.00 - 16.30 น. ณ หองประชุมผูปกครอง 109
อาคารศูนยการศึกษาพิเศษ 

6. วันที่ 23 – 24 มิถุนายน 2561 อบรมเชิงปฏิบัติการ “การเตรียมความพรอมในการสอบ    
O-Net” โดยจัดอบรมใหกับบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเตรียมความพรอมใหนักเรียนในสังกัด   วิทยากรโดย 
ดร.ปยาภรณ  พุมแกว  เวลา 08.30-17.00 น. ณ หองประชุม 204 อาคารศูนยการศึกษาพิเศษ 

7. วันท่ี 24 มิถุนายน 2561 โครงการพัฒนาศักยภาพครูในโรงเรียนเครือขายจัดอบรม          
เชิงปฏิบัติการ “การจัดกิจกรรมนันทนาการสําหรับเด็กที่มีความตองการพิเศษ” ณ หองเรียน 118 ชั้น 1     
และหองปฏิบัติอาคารศูนยการศึกษาพิเศษ 

8. วันท่ี 27 มิถุนายน 2561 ประชุมคณะกรรมการประจําคณะครุศาสตร ครั้งที่ 5/2561     
เวลา 13.00-16.30 น. ณ  หองประชุม 223  ชั้น 2  อาคารการศึกษาพิเศษ 

9. วันที่ 26 มิถุนายน 2561  กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง “การใชระบบฐานขอมูล
ดานการประกันคุณภาพ (CHE QA Online)” โดยมี เจาหนาที่จากงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัย          
เปนผูใหคําแนะนํา  เวลา 08.30 -16.30 น. ณ หอง 31104 อาคาร 100 ป 

10. โครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร (คูปองครูประจําป 2561)  ซึ่งหลักสูตรผานการรับรอง
จากสถาบันคุรุพัฒนาและผานการคัดเลือกจากคณะกรรมการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาขั้นพื้นฐานรหัส 
611171001-003 หลักสูตร : การคัดกรองเด็กปฐมวัยท่ีมีความตองการพิเศษในสถานศึกษา  จํานวน รุนละ 
100 คน  รุนที่ 1 วันท่ี 30 มิถุนายน – 1 กรกฎาคม 2561  รุนที่ 2 วันที่ 7-8 กรกฎาคม 2561 รุนท่ี 3 วันที่ 
14-15 กรกฎาคม 2561 ณ หองประชุม 204 และหองปฏิบัติการ  สถานท่ีอบรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรนิทร 
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   แผนการดําเนินงาน ประจําเดือนกรกฎาคม 2561 
1. วันที่ 4 - 6 กรกฎาคม 2561 คายพัฒนาวิชาชีพครู  (สําหรับนักศึกษาชั้นปท่ี 1 ทุกสาขาวิชา) 

เวลา 08.30-16.30 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย 
2. คณะครุศาสตรไดกําหนดการรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ

หลักสูตร ระหวางวันที่ 13 – 26 กรกฎาคม 2561 จํานวน 13 หลักสูตร โดยมีสาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย และสาขาวิชาคณติศาสตรรับการประเมินเพ่ือขอเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานใน
ฐานขอมูล TQR  เวลา 08.30 -16.30 น. ณ  อาคารศูนยการศึกษาพิเศษ คณะครศุาสตร 

3. คายปฐมนิเทศนักศึกษาใหมสําหรับนักศึกษาชั้นปที่ 1 ทุกสาขาวิชา  พักคางคืนที่
มหาวิทยาลัยพระนครศรีอยุธยา (รุนที่ 1)  วันท่ี 16 - 18 กรกฎาคม 2561  (รุนที่ 2) วันที่ 19 - 21 
กรกฎาคม 2561 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยและคณะครุศาสตร 

4. วันที่  25 กรกฎาคม 2561 ประชุมคณะกรรมการประจําคณะครุศาสตรคร้ังที่ 
6/2561  เวลา 13.00-16.30 น. ณ  หองประชุม 211 อาคารปฏิบัติการ  คณะครุศาสตร  

5. วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 นักศึกษาชั้นปท่ี 5  (รหัส 57)  เขารวมสัมมนาระหวาง
การฝกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 (ครั้งที่ 2)  เวลา 09.00-12.00 น. ณ หองประชุมอาคาร     
100 ป 

6. นักศกึษาชั้นปที่ 5 เขารวมสัมมนา เวลา 13.00 น. – 16.30 น. แยกตามวิชาเอกดังนี้ 
  สาขาวิชาคณติศาสตร หอง 110 อาคาร คคศ. 
  สาขาวิชาวิทยาศาสตร หอง 115 อาคาร คคศ.  
  สาขาวิชาสังคมศกึษา  หอง 111 อาคาร คคศ. 
  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  หอง 114 อาคาร คคศ. 
  สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา  หอง 103 อาคาร คคศ. 
  สาขาวิชาพลศึกษา  หอง 101 อาคาร คคศ. 
  สาขาวิชาการสอนภาษาไทย  หอง 204 อาคาร คคศ. 
  สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ  หอง 113 อาคาร คคศ. 
  สาขาวิชาการประถมศึกษา  หอง 112 อาคาร คคศ. 

7. วันท่ี 29 กรกฎาคม 2561 อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนานักศึกษาใหมีทักษะการเรียนรู
ในศตวรรษที่ 21  เวลา 08.30-16.30 น. ณ หองประชุม 204  อาคารปฏิบัติการ  คณะครุศาสตร  
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ    
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ระเบียบวาระที่ 5.2  คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 

 สาระสําคัญโดยยอ 
  ผลการดําเนนิงานในเดือนมิถุนายน 2561 

1. วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 คณาจารย สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร จัดกิจกรรมศึกษา   
ดูงานสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี    
เพ่ือรวมแลกเปลี่ยนเรียนรู เกี่ยวกับการบริหารงานและการพัฒนาหลักสูตร ณ คณะมนุษยศาสตร          
และสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

2. วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 สาขาวิชาสหวิทยาการอิสลาม จัดประชุมพัฒนาหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสหวิทยาการอิสลามเพ่ือการพัฒนาสังคม โดยได รับเกียรติ                
จาก ศาสตราจารย ดร.จรัญ มะลูลีม อาจารยประจําคณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และ
อาจารยประดิษฐ รัตนโกมล ประธานคณะกรรมการอิสลามจังหวัดพระนครศรีอยุธยา รวมเปน
ผูทรงคุณวุฒิ ณ หอง 43014  อาคารบรมพุทธาราม(อาคาร 43) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

3. วันท่ี 4 - 5 มิถุนายน 2561 จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อเขาสูตําแหนงทาง
วิชาการใหกับคณาจารย ไดรับเกียรติจากวิทยากรอบรม คือ รองศาสตราจารย ดร.วิบูลย ตระกูลฮุน 
รองศาสตราจารย ดร.กาสัก เตะขันหมาก และรองศาสตราจารย ดร.ณรงคฤทธ์ิ โสภา ณ โรงแรม   
แอมบาสซาเดอร ซต้ีิ จอมเทียน อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 

4. วันที่  6 มิ ถุนายน 2561 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร นําโดย ผู ช วย
ศาสตราจารย  ดร.จริยาภรณ  รุจิ โมระ รองคณบดีฝ ายบริหารและแผนงาน นําทีมงานวิจัย            
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ลงพื้นที่เก็บขอมูลภาคสนาม ภายใตชุดโครงการวิจัย “รูปแบบ
การมีสวนรวมของชุมชนในการพ่ึงตนเอง : กรณีศึกษาชุมชนบานลาว ต.เทวราช อ.ไชโย จ.อางทอง” 
และพบปะพูดคุยชาวบานภายในชุมชน ณ ชุมชนบานลาว ตําบลเทวราช อําเภอไชโย จังหวัดอางทอง 

5. วันที่  7 - 8 มิถุนายน 2561 ศึกษาดูงานดานประกันคุณภาพการศึกษาระดับ
หลั กสูตรเพ่ื อค นหาแนวป ฏิบั ติที่ ดี  สํ าหรับอาจารยและบุ คลากรสายสนับสนุนวิช าการ                    
ณ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร และคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัย   
ราชภัฏกําแพงเพชร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 

6. วั น ที่  1 1  - 1 4  มิ ถุ น า ย น  25 61  ผู บ ริ ห าร  ค ณ าจา ร ย  แ ล ะ เจ าห น าที่                  
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และสถาบันอยุธยาศึกษา เขารวมการแขงขันและรวมกิจกรรม      
ในการแขงขันกีฬาสานความสัมพันธ ครั้งที่ 3 ประจําป 2561 จัดโดยสโมสรคณาจารยและสโมสร
บุคลากรและเจ าหน า ท่ี  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

7. วันที่ 13 มิถุนายน 2561 คณะกรรมการการจัดการความรู (KM) คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร รวมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการรางวัลแนวปฏิบัติที่ดี ARU KM Day     
ครั้งที่ 3 ซึ่งทางงานประกันคุณภาพ กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา    
จัดขึ้น โดยรวมจัดนิทรรศการแนวปฏิบัติที่ดี  และรวมการอบรม เร่ือง การจัดการความรู KM         
เพ่ือพัฒนางานสูความเปนเลิศ” วิทยากรโดย ผูชวยศาสตราจารยปรานี พรรณวิเชียร ผูทรงคุณวุฒิ   
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จากสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา พรอมกันนี้ทางคณะไดรวมขึ้นเวทีถายทอดประสบการณสราง
ผลงานวิชาการ และวิทยากรใหขอเสนอแนะเพ่ิมเติม ดานการพัฒนาการเรียนการสอน โดยไดรับ
รางวัลระดับดี ระดับคณะ ดานการพัฒนาการเรียนการสอน และรางวัลระดับดี ดานการพัฒนา
งานวิจัยและนวัตกรรม จากการประกวดแนวปฏิบัติที่ดีไดจากกระบวนการ KM คร้ังท่ี 3 ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2561 ไดรบัโลรางวัลพรอมทั้งประกาศนียบัตร ณ  หองประชุมตนโมก อาคารบรรณ
ราชนครินทร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

8. วันที่ 18 มิถุนายน 2561 จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร      
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร โดยวิทยากรในการอบรม คือ ผูชวยศาสตราจารยอราม ชนะโชติ 
รองอธิการบดีฝายนโยบายและแผน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือทบทวนแผนกลยุทธคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร ใหสอดคลองกับแผนกลยุทธของมหาวิทยาลัย ณ หอง 104 อาคารฉะไกรนอย       
(อาคาร 1) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

9. วันที่ 18 มิถุนายน 2561 สาขาวิชาสหวิทยาการอิสลาม จัดประชุมวิพากษหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต โดยไดรับเกียรติจาก ศาสตราจารย ดร.อิมรอน มะลูลีม นายณรงค ขันทนิตย     
นางเบญจา สุขศาตร นางสาววลัยรัตน มะหะหมัด นายไฟชอล บุญรอด และนางสาวจินตนา         
โกสโลดม รวมเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ณ หองประชุมหมื่นจันทราช (หอง 43110) อาคารบรม       
พุทธาราม(อาคาร 43) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

10. วันที่ 20 มิถุนายน 2561 จัดประชุมคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร คร้ังท่ี 5/2561 โดยวาระการประชุม คือ ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย
ผูรับผิดชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองทองถ่ิน และขอความเห็นชอบ
แตงตั้งประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรภาษาจีน ณ หองประชุมหมื่นจันทราช (หอง 43110) 
อาคารบรมพุทธาราม (อาคาร 43) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

11. วันที่ 21 มิถุนายน 2561 จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนการสอน
แ บ บ  Active Learning หั ว ข อ  “Active Learning: What, Why, How and Case Studies” 
วิทยากรโดย อาจารยบัณฑิต สุนทรวิกรานต อาจารยมูนีเราะฮ ยีดํา และอาจารยสุมาลินี สาดสาง   
โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหคณาจารยไดรับทราบความหมายและลักษณะสําคัญของ Active Learning 
และอุปสรรค/ปญหาท่ีมักเกิดขึ้นจากการใช Active Learning รวมถึงตัวอยางและเทคนิคการสอน
แบบ Active Learning เพ่ือใหสามารถนําไปใชในการปรับการเรียนการสอนใหเหมาะสมกับเนื้อหา
และนั กศึ กษ า ณ  ห องประชุ มต น โมก อาคารบรรณ ราชนครินทร  มหาวิทยาลัยราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา 

12. วันที่  24 มิ ถุนายน 2561 จัดกิจกรรมเสนาสาธารณะ มนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร ครั้งที่ 3 86 ป รําลึกอภิวัฒนสยาม : ความหวังบนเสนทางประชาธิปไตยไทย โดยคณะได
เชิญตัวแทนจากพรรคการเมืองมาเปนวิทยากรรวมการเสวนาในครั้งนี้ ไดแก ดร.เดชรัต สุขกําเนิด 
ตัวแทนจาก “(พรรค) เกรียน”, ผูชวยศาสตราจารย ดร.ษัษฐรัมย ธรรมบุษดี ตัวแทนจาก “(พรรค) 
อนาคตใหม” คุณกรชนก แสนประเสริฐ ตัวแทนจาก “(พรรค) สามัญชน” และคุณวสุนัยน มีสมศักดิ์ 
ตัวแทนจาก “(พรรค) รวมใจไทย” ดําเนินรายการโดย อาจารยมูนีเราะฮ ยีดํา รองคณบดีฝายวิชาการ
และวิเทศสัมพันธ วัตถุประสงคของการจัดกิจกรรมเพ่ือเปดเวทีแลกเปลี่ยนมุมมองและประสบการณ
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เรื่องพลเมืองประชาธิปไตยและการศึกษา จากตัวแทนพรรคการเมือง อันเปนการสงเสริมและพัฒนา
ดานวิชาการแกผูเขารวมการอบรม ณ หองประชุมตนโมก อาคารบรรณราชนครินทร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

13. วันที่ 25 มถิุนายน 2561  จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนบทความวิจัย
และบทความวิชาการเพ่ือเผยแพร หัวขอ “การเขียนบทความในบริบทเชิงพื้นท่ีและการเผยแพร
บทความ” ไดรับเกียรติจากวิทยากร คือ   ผูชวยศาสตราจารย ดร.เทียมสูรย สิริศรีศักดิ์ อาจารยสาขา
มานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เพ่ือพัฒนาคุณภาพผลงานวิชาการของคณาจารย              
ณ หองประชุมตนโมก อาคารบรรณราชนครินทร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

14. วันที่ 25 มิถุนายน 2561 จัดการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษา ระดับหลักสูตร และประเมินคุณภาพการศึกษาภายในกอนการตรวจประเมินจริง        
(Pre-Audit) เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมกอนการตรวจงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับ
หลักสูตร ณ  หองประชุมหมื่น จันทราช (หอง 43110) อาคารบรมพุทธาราม (อาคาร 43)               
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

15. วันที่ 26 มิถุนายน 2561 จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาสมรรถนะ    
ในการทําวิจัย เร่ือง “แนวทางจริยธรรมการทําวิจัยในคน” ไดรับเกียรติจากวิทยากรในการอบรม คือ 
ผศ.ดร.สุภาภรณ สุดหนองบัว อาจารยคณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร อบรมในหัวขอ 
“จริยธรรมการทําวิจัยในคน” “กระบวนการวิจัยตามหลักยุติธรรม” และ “กระบวนการวิจัยตาม
หลักการใหคุณประโยชน” โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาสมรรถนะในการทําวิจัย เก่ียวกับแนวทาง
จริยธรรมการทําวิจัยในคน ณ หองประชุมตนโมก อาคารบรรณราชนครินทร มหาวิทยาลัยราชภัฎ
พระนครศรีอยุธยา 

16. วันที่  27-28 มิ ถุนายน 2561 จัดกิจกรรมพัฒนาภาวะผูนํ าและอัตลักษณ        
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ณ บานแสนคราม หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ โดยไดรบัเกียรติจาก
วิทยากร คือ ผศ.ดร.กานดา เตะขันหมาก อาจารยสาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อปลูกฝงใหนักศึกษาทราบถึงการสรางภาวะผูนํา สรางความเขมแข็งตามอัตลักษณ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีนักศึกษาสโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร         
ป 2560 และ ป 2561 จํานวน 30 คน เขารวมกิจกรรม ณ บานแสนคราม อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรขีันธ 

17. วันที่  29 มิ ถุนายน 2561 ผูบริหาร คณาจารยและเจาหนาที่  และนักศึกษา      
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เขารวมกิจกรรม 113 ป มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 
"ราชภัฏนอมพลี เทิดพระบารมทีั่วหลา” ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

แผนการดําเนินงานในเดือนกรกฎาคม 2561 
1. วันที่  16 กรกฎาคม 2561 รวมลงนามบันทึกความตกลง (MOU) กับกรมคุมครอง      

สิทธิและเสรีภาพ ณ  โรงแรมเซ็นทรา แจงวัฒนะ กรุงเทพฯ 
2. วันท่ี 18 กรกฎาคม 2561 จัดประชุมคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร ครั้งที่ 6/2561 ณ หองประชุมหมื่นจันทราช (หอง 43110) อาคารบรมพุทธาราม (อาคาร 43)        
คณะมนุษยศาสตรและสงัคมศาสตร 
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3. วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 จัดกิจกรรมประชุมผูปกครองนักศึกษาใหม และนักศึกษาใหม
พบอาจารยประจําสาขาวิชา ณ อาคาร 100 ป มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

4. ขณะนี้หองเรียนอาคาร 1 และอาคาร 2  เคร่ืองเสียงและลําโพงยังใชการไมได จึงเรียน
มหาวิทยาลัยชวยดําเนินการ   

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ   และมอบหมายผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดีใหจัดซื้อเคร่ืองเสียงและ

ลําโพงสําหรับหองที่มีความจําเปนตองใช  โดยใชงบพัฒนามหาวิทยาลัย ป 2561 
 

ระเบียบวาระที่ 5.3 คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
 

 สาระสําคัญโดยยอ 
  ผลการดําเนนิงานในเดือนมิถุนายน 2561 

1. วันท่ี 7 มิถุนายน 2561 คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการบริการวิชาการ อบรมเชิง
ปฏิบัติการ การใหความรูและการเพ่ิมประสิทธิภาพการหุมหอผลิตภัณฑชุมชนดวยเทคนิค Drop Test      
ณ หองประชุมเทศบาลตําบลบานกรด อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

2. วันท่ี 8 มิถุนายน 2561 คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมอบรมการเขียนบทความวิจัย 
ใหแกคณาจารยคณะวิทยาการจัดการ ณ หองประชุมอินทนิล 1 

3. วันท่ี 11 - 14  มิถุนายน 2561 คณะวิทยาการจัดการ ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ระดับหลักสูตร จํานวน 10 สาขาวิชา ณ หองประชุมคณะวิทยาการจัดการ 

4. วันท่ี 18  26  28 มิถุนายน 2561  คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการพัฒนาผลงานทาง
วิชาการแกคณาจารย  ณ หองประชุมคณะวิทยาการจัดการ 

5. วันที่ 16  17  23 และ 30 มิถุนายน 2561คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมอบรม
เสริมทักษะและอาชีพใหกับนักศึกษาภาคพิเศษ (ส-อา)  สาขาวิชาการจัดการ ทุกชั้นป  ณ อาคาร  41  
คณะวิทยาการจัดการ 

6. วัน ท่ี  19 – 23 มิ ถุ นายน 2561คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการหมู บ าน                 
โอทอปเพ่ือการทองเที่ยว (OTOP Village) 8 เสนทาง กิจกรรมที่  1 ฝกอบรมสรางความรูความเขาใจ 
รวบรวม เชื่อมโยงอัตลักษณ  และสรางการมีสวนรวมในชุมชน ณ บานหนองสรวง ตําบลกระแชง        
อําเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

7. วันที่ 22 มิถุนายน 2561 คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมสรางเครือขายโรงเรียน
มัธยมศกึษากับโรงเรยีนบางซายวิทยา  ณ โรงเรียนบางซายวิทยา  จ.พระนครศรีอยุธยา 

 

แผนการดําเนินงานในเดือนกรกฎาคม 2561 
1. วันที่  9 กรกฎาคม 2561 คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม 

ประจําปการศึกษา  2561 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
2. วันที่ 17 – 31 กรฎาคม 2561 คณะวิทยาการจัดการ รับตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายใน ระดับหลักสูตร ประจําปการศึกษา 2560 ณ คณะวิทยาการจัดการ 
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3. วันที่ 11 – 13  กรกฎาคม 2561 คณะวิทยาการจัดการ จัดอบรมคอมพิวเตอรใหกับ
นกัศึกษาใหม ประจําปการศึกษา 2561 ณ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอรอาคาร 100 ป 

4. วันที่  24 กรกฎาคม 2561 คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรม English Camp ใหกับ
นักศึกษาใหม ประจําปการศึกษา 2561  ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

5. วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมชาวราชภัฏกรุงเกา “เราทํา
ความดีดวยหัวใจ” เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลที่ 10     
ณ บริเวณสะพานปาดินสอ และตลาดไนทมารเก็ต 

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ   

 

ระเบียบวาระท่ี 5.4  คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 สาระสําคัญโดยยอ 
 ผลการดําเนินงานในเดือนมิถุนายน 2561 

1. วันที่ 2 - 3 กรกฎาคม 2561  โครงการอบรม  “Minitab” ใหกับบริษัท Mecteh เพื่อเสริมสราง
ความเชี่ยวชาญดานการวิเคราะหขอมูลดวย Minitab แกพนักงาน ของอุตสาหกรรม โดย อ.พงศธร  รักซอน 
วิทยากร  วันพุธที่  2-3 กรกฎาคม  พ.ศ. 2561 เวลา 8.00 น. - 16.00 น. ณ หอง 42014 อาคารเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

2. วันที่ 9 – 10  กรกฎาคม 2561 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  จะดําเนินการจัดกิจกรรม
สรางความตระหนัก  และสรางการรับรู  โรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร  คณิตศาสตรและเทคโนโลยี           
ตามมาตรฐาน สสวท. เพ่ือใหเยาวชนและประชาชนท่ัวไปในสวนภูมิภาคที่ เขารวมกิจกรรมไดเรียนรู
วิทยาศาสตรดวยความสนุกสนานตลอดจนเกิดความสนใจและเกิดแรงจูงใจในการเรียนรูวิทยาศาสตร  
คณิตศาสตร  และเกิดเครือขายความรวมมือระหวางสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
(สสวท.)  องคการปกครองสวนทองถ่ิน  ศึกษาธิการ  สํานักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาและมัธยมศึกษา 
และมหาวิทยาลัยทองถิ่น ณ อาคารศูนยภาษาและคอมพิวเตอร  (อาคาร 100  ป) 

3. วันที่ 11 - 13 กรกฎาคม 2561 อบรมปรับพื้นฐานสําหรับวิทยาศาสตร สําหรับนักศึกษา
ใหม ปการศึกษา 2561 กิจกรรมจัดขึ้นเพื่อใหนักศึกษาใหมไดเรียนรู และปรับความรูดานวิชาฟสิกสและวิชา
คณิตศาสตร กอนเปดภาคเรียนเพื่อเตรียมความพรอมดานความรูกอนการศึกษาเลาเรียนตอไป  ณ อาคาร
บัณฑิต หอง 3001-3004 

4. วันที่ 17 - 18 กรกฎาคม 2561 โครงการนิเทศนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม จํานวน 11 แหง ไดแกเขต อําเภอมหาราช อําเภอบางปะอิน อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา และ จังหวัดสระบุรี ณ สถานประกอบการ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดสระบุรี  

5. วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย เขารับการตรวจประเมิน
คุณภาพหลักสูตร ในวันพฤหัสบดีที่  19 กรกฎาคม 2561 เวลา 8.30 - 16.00 น. ณ หอง ศว.108              
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

6. วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย รวมกับชมรมเจาหนาที่
ความปลอดภัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดอบรมเรื่อง “ระบบบริหารจัดการสารเคมีในภาคอุตสาหกรรม   



 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  คร้ังที่  8/2561 

 

17 

ในวันศุกรที่ 20 กรกฎาคม 2561 เวลา 8.30-16.30 น. ณ หองประชุมตนโมก อาคารสํานักวิทยบริการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

7. วันท่ี 22 กรกฎาคม 2561 รับการตรวจการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร ปการศึกษา 2560 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ณ หอง 42111 อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

8. วันท่ี 26 กรกฎาคม 2561 กิจกรรมชาวราชภัฏเราทําความดีดวยหัวใจ กิจกรรมสําหรับ
คณาจารย เจาหนาที่ และนักศึกษา เพื่อแสดงตนทําความดีเพ่ือถวายแด ร.10  ณ บริเวณวิหารมงคลบพิตร
พระบรมราชานุสาวรียพระเจาอูทอง 

9. วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จัดกิจกรรมเตรียมความ
พรอมสู จป.วิชาชีพ เพ่ือเปนการเตรียมความพรอมใหกับนักศึกษาชั้นปท่ี 4 ใหมีความพรอมในการทํางาน 
การสมัครงาน การฝกเปนวิทยากร เพ่ือนําความรูที่ไดรับ ไปใชใหเกิดประโยชนกับการทํางานใหมากท่ีสุด      
ณ หอง ศว.108  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

10. วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม สําหรับนักศึกษาใหม ปการศึกษา 2561 
เพ่ือใหนักศึกษาไดปรับตัวและทําความรูจักคณาจารยและสโมสรนักศึกษา 2561 คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ณ หองประชุมอาคารบานพลูหลวง 
 

แผนการดําเนินงานในเดือนสิงหาคม – กนัยายน 2561 
1. วันที่ 2 สิงหาคม 2561 กิจกรรมบายศรีสูขวัญ  สําหรับนักศึกษาใหม ปการศึกษา 2561 

เพื่อเปนการตอนรับนักศึกษาใหม และสรางขวัญกําลังใจใหกับนักศึกษาใหม ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

2. วันที่   9 สิงหาคม 2561 กิจกรรมไหวครูช าง ประจําปการศึกษา 2561 เพื่อเปน           
การสงเสริมศิลปวัฒนธรรมใหแกนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และกิจกรรมบายศรีสูขวัญ
ใหกับนักศึกษาใหม ณ อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

3. วันที่  16 สิงหาคม 2561 กิจกรรมไหวครู เพ่ือใหนักศึกษาไดไหวครูและสืบสาน
วัฒนธรรมอันดีงานที่นักศึกษาพึงมีตอคณาจารย ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยฯ 

4. วันท่ี 16 - 18 สิงหาคม 2561 ดวยคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัย       
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ไดรับการสนับสนุนจากกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ในการจัดงาน
สัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาติ  สวนภูมิภาค  ประจําป  2561 ระหวางวันท่ี  15 – 18   สิงหาคม 2561    
ในหัวขอ “จุดประกายความคิด  พัฒนาชีวิตดวยวิทยาศาสตร  เสริมสรางชาติดวยเทคโนโลยี  สูวิถีแหง
นวัตกรรม” ซึ่งในการจัดงานจะมีกิจกรรม การประกวด  การแขงขันทางวิทยาศาสตร  ดังน้ี 

4.1 พิธีวางพานพุมถวายราชสักการะและถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา
เจาอยูหัว 

4.2 กิจกรรมการประกวด  แขงขัน  ทางวิทยาศาสตร 
4.3.  การบรรยายทางวิชาการ  และความรูทางดาราศาสตร กิจกรรมดานวิทยาศาสตร 

เทคโนโลยี และนวัตกรรม ที่เปนภารกิจหลัก/ มีความเชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัยนิทรรศการทางวิชาการ
ทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจากหนวยงานตาง ๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน รวมทั้งจากสาขาวิชา                        
ในคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย



 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  คร้ังที่  8/2561 

 

18 

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา/อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม/อาคารศูนยภาษาและคอมพิวเตอร  (อาคาร    
100  ป)/อาคารศูนยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

5. วันที่ 18  สิงหาคม  2561   พิธีวางพานพุมถวายสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จ   
พระจอมเกลาเจาอยูหัว “พระบิดาแหงวิทยาศาสตรไทย” ณ หองประชุมศูนยภาษาและคอมพิวเตอร 
(อาคาร 100 ป)  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา   

6. วันที่ 22 สิงหาคม 2561 กิจกรรมเติมรักใหนอง สําหรับนักศึกษาใหม ปการศึกษา 2561 
เพ่ือใหเกิดความสามัคคีในหมูคณะ และการทําความรูจักระหวางนักศึกษาในสาขาวิชาและคณะ 

7. เดือนสิงหาคม 2561 เตรียมความพรอมกิจกรรมปรับพ้ืนฐานวิชาชีพใหแกนักศึกษา
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

8. เดือนสิงหาคม 2561 เตรียมความพรอม พิธีซอมรับพระราชทานปริญญาบัตร คร้ังท่ี 2
  

9. วัน ท่ี  12 กั นยายน  2561 กิ จกรรมการประกวดดาวเดื อนและดาวเที ยม                 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพ่ือหาตัวแทนตนแบบนักศึกษา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี         
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย 

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 5.5 ผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา  
 

 สาระสําคัญโดยยอ 
  ผลการดําเนนิงานเดือนมิถุนาน 2561 

1. วันท่ี 3 มิถุนายน 2561 สถาบันอยุธยาศึกษาไดจัดโครงการ “สอนนองเรียนศิลป” 
กิจกรรมการเขียนภาพการตูน ณ หองประชุมสถาบันอยุธยาศึกษา โดยไดรับเกียรติจากคุณศักดา แซเอียว 
(เซีย ไทยรัฐ) เปนวิทยากรอบรมใหความรูแกนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 – 3 จํานวน 60 คน      
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหเยาวชนรูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชน มีความรูและทักษะทางศิลปะที่ถูกตอง     
ณ หองประชุมสถาบันอยุธยาศึกษา 

2. วันอาทิตยที่ 10 มิถุนายน 2561 สถาบันอยุธยาศึกษาไดจัดโครงการ “สอนนองเรียน
ศิลป” กิจกรรมการเขียนภาพการตูน โดยไดรับเกียรติจากคุณศักดา แซเอียว (เซีย ไทยรัฐ) เปนวิทยากร
และมอบเกียรติบัตรใหแกนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 – 3 จํานวน 60 คน ณ หองประชุมสถาบัน
อยุธยาศกึษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

3. วันอาทิตยที่ 17 มิถุนายน 2561 สถาบันอยุธยาศึกษาไดจัดโครงการ “สอนนองเรียน
ศิลป” กิจกรรมการเขียนภาพการตูน ณ หองประชุมสถาบันอยุธยาศึกษา โดยไดรับเกียรติจากคุณศักดา 
แซเอียว (เซีย ไทยรัฐ) เปนวิทยากรอบรมใหความรูแกนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 – 6 จํานวน 57 
คน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหเยาวชนรูจักใชเวลาวางใหเกิดประโยชน มีความรูและทักษะทางศิลปะที่
ถูกตอง ณ หองประชุมสถาบันอยุธยาศึกษา 

4. วันที่ 22 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 น. สถาบันอยุธยาศึกษา จัดกิจกรรมนําเสนอ
ผลงานวิชาการและงานวิจัย ครั้งที่  2 ณ หองประชุมสถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
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พระนครศรีอยุธยา โดยได รับเกียรติจากรองศาสตราจารย ดร.ธานี สุขเกษม ดร.ธีรพงษ คําอุน และ         
ดร.ธีระวัฒน แสนคํา เปนวิทยากรบรรยายใหความรูแกนักศึกษา นักวิชาการ เครือขายทางวิชาการ และ
ผูสนใจทั่วไป จํานวน 50 คน  

โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนการแลกเปลี่ยนเรียนรู ประสบการณการเขียนบทความวิชาการ
จากผูนิพนธที่ได รับการตีพิมพบทความในวารสารวิชาการอยุธยาศึกษา และเปนการประชาสัมพันธ
วารสารวิชาการอยุธยาศึกษา รวมทั้งพัฒนาองคความรูดานวัฒนธรรมอยุธยาใหมีความกาวหนาตอไป        
ณ หองประชุมสถาบันอยุธยาศึกษา 

5. วันที่ 24 มิถุนายน 2561 สถาบันอยุธยาศึกษาไดจัดโครงการ “สอนนองเรียนศิลป” 
กิจกรรมการเขียนภาพการตูน โดยไดรับเกียรติจากคุณศักดา แซเอียว (เซีย ไทยรัฐ) เปนวิทยากรและมอบ
เกียรติบัตรใหแกนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 - 6 จํานวน 54 คน ณ หองประชุมสถาบันอยุธยา
ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ณ หองประชุมสถาบันอยุธยาศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

6. วันที่ 25 มิถุนายน 2561 อาจารย ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผูอํานวยการสถาบันอยุธยา
ศึกษา เปนประธานการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานสถาบันอยุธยาศึกษา ครั้งที่ 5/2561 โดยมี
ผูบริหารและบุคลากรเขารวมประชุมเพ่ือรายงานและกํากับติดตามผลการดําเนินงานของสถาบันอยุธยา
ศึกษา ณ หองประชุมสถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
 

แผนการดําเนินงานเดือนกรกฎาคม 2561 
1. วันที่ 8 กรกฎาคม 2561 โครงการสอนนองเรียนศิลป ณ หองประชุมสถาบันอยุธยาศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
2. วันที่ 15 กรกฎาคม 2561 โครงการสอนนองเรียนศิลป ณ หองประชุมสถาบันอยุธยาศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัพระนครศรีอยุธยา 
3. วันที่ 17 กรกฎาคม 2561 ประชุมคณะอนุกรรมการอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรม

ทองถิ่น ณ หองประชุมสถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
4. วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานสถาบันอยุธยาศึกษา ครั้งที่ 6/2561

 ณ หองประชุมสถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
5. วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 กิจกรรมพิธีหลอเทียนพรรษา ณ หองประชุมสถาบันอยุธยาศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัพระนครศรีอยุธยา 
6. วันที่ 22 กรกฎาคม 2561 โครงการสอนนองเรียนศิลป ณ หองประชุมสถาบันอยุธยาศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัพระนครศรีอยุธยา 
7. วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 กิจกรรมพิธีแหเทียนพรรษา ณ วัดศาลาปูนวรวิหาร 
8. วันที่  25 กรกฎาคม 2561 กิจกรรมอบรมใหความรูเรื่องอยุธยาศึกษา ณ หองประชุม

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
9. วันที่ 27 กรกฎาคม 2561 กิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันอาสฬหบูชา ณ วัดศาลาปูนวรวิหาร 
10. วันที่ 29 กรกฎาคม 2561 โครงการสอนนองเรียนศิลป ณ หองประชุมสถาบันอยุธยาศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัพระนครศรีอยุธยา 
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มติ/ความคดิเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ  

 

ระเบียบวาระที่ 5.6  ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. ประชาสัมพันธการเขาใชงานโปรแกรม “อักขราวิสุทธ์ิ” โดยโปรแกรม “อักขราวิสุทธ์ิ”  

เปนโปรแกรมคอมพิวเตอรสําหรับใชในการตรวจสอบการลอกเลียนผลงานวรรณกรรม  โดยความสามารถ
ของโปรแกรมอักขราวิสุทธ์ิ  มีดังนี ้

  • ตรวจสอบไดทั้งขอความภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 
 • ตรวจกับฐานขอมูลวิทยานิพนธจากบัณฑิตวิทยาลัย บทความวิจัยที่ตีพิมพในวารสาร

ทาง วิชาการของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย รวมไปถึงบทความในเว็บไซตวิกิพีเดีย
ภาษาไทย 

  • รองรบัไฟลเอกสาร Microsoft Word และ PDF 
 • ใชเวลาตรวจสอบเฉลี่ยประมาณ 5 นาที (ระยะเวลาท่ีตองรอเมื่อใชงานจริงข้ึนอยู

ปรมิาณ ผูใชท่ีกําลังเขาคิวรอตรวจสอบ) 
 • คาเปอรเซ็นตความคลายคลึงที่ไดจากระบบอักขราวิสุทธ์ิมีไวสําหรับอางอิงเทานั้น    

ผูใชงานหรืออาจารยที่ปรึกษาควรตรวจสอบกับแหลงขอมูลเพื่อความถูกตองอีกครั้ง  
สามารถเขาใชระบบอักขราวิสุทธิ์ไดที่   http://plag.grad.chula.ac.th/   และโปรดใช
อีเมลของมหาวิทยาลัย (*@aru.ac.th) ดังกลาวขางตนเทานั้น (หมายเหตุ โปรแกรมอักข
ราวิสุทธ์ิ  ไมรองรับการใชงานกับอีเมลอ่ืนๆ เชน @gmail.com, @hotmail.com, 
@yahoo.com เปนตน)  โดยสามารถดูรายละเอียดไดจากคูมือการใชงาน หรือสอบถาม
เพิ่มเติมไดท่ี คุณยุธิดา  เข็มปญญา โทร.ภายใน หมายเลข 2538 

2.   สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดําเนินการรวบรวมขอมูลเพ่ือเผยแพร
ศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปญญาของทองถิ่นใหเปนท่ีรูจักและมิใหสูญหาย โดยการบันทึกวิดีโอสัมภาษณ
บุคคลซึ่งเปนผูท่ีมีความรูความเชี่ยวชาญ เปนภูมิปญญาชาวบาน เปนผูนําในทองถิ่น รวมทั้งการสาธิตการ
ทําอาหารไทย โดยจัดทําเปนหนังสือมีชีวิตอิเล็กทรอนิกส ตามลําดับชื่อเร่ือง/ ชื่อวิทยากร  ดังนี้    

2.1 การแทงหยวกกลวย/ พันจาอากาศเอกสุรเดช  เดชคง วันท่ี 11 มิ.ย. 2561 ต.บอแร         
อ.โพธ์ิทอง จ.อางทอง    

2.2 การแกะสลักหิน/ ทศพล เข็มทิศ วันที่ 12 มิ.ย. 2561 ต.ไผลิง จ.พระนครศรีอยุธยา 
2.3 การปนตุกตาชาววัง/ สมบัติ กรรณประวิทย วันที่ 13 มิ.ย. 2561 ต.บางเสด็จ อ.ปาโมก      

จ.อางทอง  
2.4 เศรษฐกิจพอเพียงบานของพอ/ อัมรินทร เซ็นเสถียร วันท่ี 14 มิ.ย. 2561 ต.ภูเขาทอง                

จ.พระนครศรีอยุธยา 
2.5 หมูโสรง/ อ.สุนันทา  คะเนนอก  วันที่ 18 มิ.ย. 2561 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี    
2.6 ผาทอไทย/ พายัพ บุญเหลือ วันที่ 20 มิ.ย. 2561  วัดน้ําเตา หมู 3 ต.น้ําเตา อ.มหาราช  

จ.พระนครศรีอยุธยา  
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3. การแนะนําโปรแกรมราชภัฏอาสา ทําความดีเพ่ือแผนดิน  โปรแกรมอักขราวิสุทธ์ิระบบ
ตรวจสอบการลอกเลียนวรรณกรรมทางวิชาการ โดย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  และโปรแกรมกลองวงจรปด 

4. โปรเจคเตอรหองประชุม 100 ป เสีย  ขอความเห็นวามหาวิทยาลัยจะดําเนินการอยางไร
ตอไป 

5. สืบเนื่องจากที่ ไดทําบันทึกขอสนับสนุนเขารับการทดสอบสมรรถนะความสามารถ         
ดานการใชดิจิตอล  ไดติดตอกลับมาแลวใหจัดสอบ จํานวน 400 คน หากสอบผานจะไดรับใบประกาศนียบัตร  
จึงขอความเห็นจากมหาวิทยาลัยวาจะใหนักศึกษาชั้นปใดในการเขาสอบ  และใชชวงเวลาใด 

6. การเปดบริการหองสมุดประจําภาคเรียนท่ี 1/2561  ตั้งแตเวลา 07.00 น. – 18.00 น.     
โดยจะเปดทั้งอาคารและมีเจาหนาที่และแมบานดูแล  ดังน้ันจะขอหารือในการขอเบิกคาลวงเวลาใหกับ
เจาหนาที่และแมบาน ชวงเชาเวลา 07.00 – 08.30 น. และชวงเย็น เวลา 16.30 – 18.00 น. รวมนอกเวลา 3 
ชั่วโมงตอ 1 วัน  โดยใชงบประมาณของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  จํานวน 600 บาทตอวัน  
เดือนละ 12,000 บาท  ปละ 144,000 บาท  
 

  สรุปผลการดําเนินงานฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
งานบริการเครือขายและเทคโนโลยีสารสนเทศ, งานบริหารระบบ   
งานพัฒนาระบบและวิเคราะหขอมูล, งานซอมบํารุงคอมพิวเตอร 

1. วันที่ 1 - 8 มถิุนายน 2561  ติดตั้งระบบ Network หอพักอูทอง 
2. วันที่ 1 - 8 มถิุนายน 2561 ติดตั้งระบบ Network โรงเรียนสาธิตมัธยม 1 จุด สํานักงาน 
3. วันท่ี 1 - 8 มิถุนายน 2561 ตรวจเช็คและติดตั้งระบบ Network และ Wi-Fi บรเิวณโรงซอม 
4. วันที่ 4 - 14 มิถุนายน 2561 ติดตั้งอุปกรณสัญญาณ Wi-Fi หออูทอง  หอ 3 จํานวน 2 

ตัว  หอ 4 จํานวน 10 ตัว หอ 5 จํานวน 4 ตัว  หอ 6 จํานวน 4 ตัว  หอนานาชาติ จํานวน 6 ตัว  แฟลต 
จํานวน 6 ตัว  ติดต้ังสายไฟเบอรออฟติกจากหอ 4  ไปยังหอ 3 จํานวน 150 เมตร 

5. วันที่ 15 -27 มิถุนายน 2561 ติดตั้งระบบอินเทอรเน็ต ไฟฟาและจอทีวี จํานวน 20 จุด 
ทีวี  1 เคร่ือง หองเรียน 31111/1 

6. วันที่ 15 - 27 มิถุนายน 2561 ติดต้ังระบบอินเทอรเน็ต ไฟฟาและจอทีวี จํานวน 20 จุด  
ทีวี 1 เครื่อง หองเรียน 31111/2 

7. วันที่ 15 - 27 มิถุนายน 2561 ติดต้ังระบบอินเทอรเน็ต ไฟฟาและจอทีวี จํานวน 20 จุด  
ทีวี 1 เครื่อง หองเรียน 31117 

8. วันที่ 28 มิถุนายน 2561 ติดตั้งอุปกรณปลอยสัญญาณ Wi-Fi บริเวณโรงซอม 2 ตัว 
9. วันที่ 1 - 30 มิถุนายน 2561 บริการซอมบํารุงคอมพิวเตอร จํานวน 10 เคร่ือง 
10. วันท่ี 1 - 30 มิถุนายน 2561 ติดตั้งประกอบคอมพิวเตอรเคร่ือง PC หอง 3111/1, 

3111/2, 31117/1 
11. วันที่ 1 - 30 มิถุนายน 2561 ออกแบบเว็บไซตและพัฒนาเว็บไซต งานประชาสัมพันธ

ขอมูลขาวสารของคณะและหนวยงานตางๆ บนเว็บไซต  เพ่ิมและจัดทํา Banner ประชาสัมพันธ 11 เร่ือง   
เพิ่มขาวประชาสัมพันธขาวรับสมัคร 9 เรื่อง  เพ่ิมขาวสําหรับนักศึกษา 2 เรื่อง  ประกาศรายชื่อผูเขาอบรม
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ภาษาอังกฤษ สําหรับนักศึกษาภาคปกติ รุนป พ.ศ.2560 ระหวางวันที่ 9-10, 16-17, 23 กรกฎาคม 2561  
ประกาศเร่ือง ผลการพิจารณาพนสภาพการเปนนักศึกษาประจําภาคเรียนที่ 2/2560 

12. วันที่ 1 - 30 มิถุนายน 2561 ถายวีดีโอและตัดตอ รายการ Eng4Sci ของคณะครุศาสตร 
13. วัน ท่ี  1 - 30 มิ ถุ น ายน 2561 ถ าย วีดี โอและตั ดต อ แนะนํ าตั ว Ambassador            

ของมหาวิทยาลัย 
14. วันที่ 1 - 30 มิถุนายน 2561 งานออกแบบปายกราฟก 
15. วันที่  1 - 30 มิ ถุนายน 2561 ถายวีดีโอ ตุ กตาชาววัง ทอผา แทงหยวก หมูโสรง 

แกะสลักหิน การทํางอบ 
16. วันที่ 1- 3 0 มิถุนายน 2561 สงขอมูลผูผานการคัดเลือกเพ่ือใหผูผานการคัดเลือกยืนยันสิทธ์ิ

ท่ีระบบเคลียริงเฮาส (clearinghouse) ในรอบที่ 3.2 และ 3.5 รับตรงรวมกันกับรับอิสละ จํานวน 37+222 คน 
17. วันที่ 1 - 30 มิถุนายน 2561 ลงขอมูลแสดงเอกสารบนเว็บไซต จากหนวยงานตางๆ เพื่อ

ใชตรวจ ITA 
18. วันท่ี 1 -30 มิถุนายน 2561 ดําเนินการจัดทําเว็บไซตจิตอาสา  มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา (โครงการจิตอาสา ราชภัฏอาสา  เราทําความดีเพื่อแผนดิน) 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ  อนุญาตใหเบิกคาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในชวงเย็นตั้งแตเวลา 16.30 น. – 

18.00 น. และขอใหประชาสัมพันธการบริการในชวงวันเสาร – อาทิตย  และขอใหบุคลากรทุกหนวยงาน
สมัคร “ราชภัฏอาสา เราทําความดีเพื่อแผนดิน” โดยมอบผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดีทําหนังสือ
ประชาสัมพันธไปยังแตละหนวยงานทําการสมัครสมาชิก 

 

ระเบียบวาระที่ 5.7  ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. วันท่ี 3 กรกฎาคม 2561 ประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา  ครั้งที่ 

2/2561 ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน 
2. วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 ผูอํานวยการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํา

มหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ครั้งท่ี 5/2561  ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน 
3. วันที่ 10 กรกฎาคม  2561 ผูอํานวยการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) 

ครั้งที่ 7/2561 ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน 
4. วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 ผูอํานวยการเขารวมรับฟงการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 7/2561 ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน 
5. วันที่ 4 – 7 กรกฎาคม 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนาเปนเจาภาพรวมกับสมาคมวิชาการ

ไฟฟา อิเล็กทรอนิกสคอมพิวเตอร โทรคมนาคมและสารสนเทศจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  “Circuit 
System, Computer and Communications” (ITC-CSCC 2018) คร้ังท่ี 33  ณ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
จ.กรุงเทพฯ 

6. วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 งานสัมมนาวิชาการเชิงประยุกตสําหรบัภาคอุตสาหกรรม  
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7. โครงการ ครั้งท่ี 1 “มาตรวิทยาชวยพัฒนาการศึกษาและอุตสาหกรรม” ณ อาคาร 100 ป 
ศูนยภาษาและคอมพิวเตอร 

8. วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนาเขารวมพิธีหลอเทียนพรรษา พิธีแหเทียน 
และถวายเทียนจํานําพรรษา เนื่องในโอกาสวันเขาพรรษา  ณ บริเวณลานกองพัฒนานักศกึษา 

9. วันท่ี 26 กรกฎาคม 2561สถาบันวิจัยและพัฒนาเขารวมกิจกรรม “ราชภัฏนวัตกรรม      
เพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน” ประจําป พ.ศ. 2561  ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

10.  ในวันที่  2 – 5 ธันวาคม 2561  จะมี การประชุ มวิชาการ ชื่ อ “ราชภัฏวิ จัย”                  
โดยมหาวิทยาลัยไดสิทธิในการสงบทความวิจัยและบทความวิชาการรวมในการจัดงานครั้งนี้  โดยบทความวิจัย
ภาษาไทยไดสิทธิ 5 เร่ือง โดยไมตองเสียคาลงทะเบียน  และหากเปนงานวิจัยนานาชาติไดสิทธิมา 3 เร่ือง       
ซึ่งขณะนี้ไดประกาศแจงนักวิจัยทราบแลว  วาจะขอรับบทความภายในวันที่ 20 สิงหาคม 2561 โดยสงผาน
ระบบ E – mail หากสงมากอนก็จะพิจารณาใหตามลําดับ 
 

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ   

 

ระเบียบวาระท่ี 5.8  ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
 

 สาระสําคัญโดยยอ 
  ผลการดําเนนิงาน  เดือนมิถุนายน 2561 

1. วันที่ 9 มิถุนายน 2561 ทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา หลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพคร ูณ หอง 3025 อาคารบัณฑติวิทยาลัย 

2. วันที่  17 มิถุนายน 2561 ทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา 
หลักสูตรครศุาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ณ หอง 3025 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย 

3. วันที่ 23 มิถุนายน 2561 สอบขอเขียนนักศึกษาใหมหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขา
วิชาชีพครู ประจําปการศึกษา 2561 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

4. วันที่ 24 มิถุนายน 2561 สอบสัมภาษณนักศึกษาใหมหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต 
สาขาวิชาชีพครู ประจําปการศึกษา 2561 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 

5. วันที่  24 มิถุนายน 2561 สัมมนาระหวางการฝกปฏิบั ติการสอนในสถานศึกษา 2             
ครั้งที่ 1 ณ หองประชุม 317 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

6. รับรายงานตัวนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ปการศึกษา 
2561  จํานวน 63 คน 

7. มีนักศึกษาระดับปริญญาโทมาสมัครแลว จํานวน 78 คน  จะจัดสอบในวันที่ 21 กรกฎาคม 
2561  เปดภาคเรียนในวันที่ 18 สิงหาคม 2561 และจะมกีารปฐมนเิทศในวันที่ 5 สิงหาคม 2561 

8. จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดการเรียนรูตามรอยเบ้ืองพระยุคลบาท ในสาระ   
การเรียนรู ศาสนา ศีลธรรมและจริยธรรม สําหรับครูกลุมสาระสังคมศึกษา ระดับประถมศึกษา  วันที่ 14 – 15 
กรกฎาคม 2561  มีผูมาอบรมจํานวน 110 คน   
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แผนการดําเนินงาน  เดือนกรกฎาคม 2561 
1. วันท่ี 1 กรกฎาคม 2561 รายงานตัวนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขา

วิชาชีพคร ูปการศึกษา 2561 ณ หอง 3013 อาคารบัณฑติวิทยาลัย 
2. วันที่  2 กรกฎาคม 2561 สัมมนาหัวขอเรื่อง “แนวทางการยกระดับหลักสูตรระดับ

บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา” ณ ประชุมตนโมก อาคารบรรณราชนครินทร 
3. วันที่  22 กรกฎาคม 2561 อบรมสัมมนาความรูทางวิชาการระดับบัณฑิตศึกษา เร่ือง 

“อนาคตภาพของผูบริหารมืออาชีพ” ณ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย 
4. วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 กิจกรรมสงเสริมประเพณีไทยวันเขาพรรษา ถวายเทียนจํานํา

พรรษา ณ วัดธรรมิกราช 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ   

 

ระเบียบวาระท่ี 5.9  ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. การยายโรงอาหารเดิมไปอยูท่ีอาคารสวนหลวงคางคาว  ในชวง 2 – 3 สัปดาห จะ

เปนชวงของการทดลองใชระบบตาง ๆ เพ่ือปรับปรุงแกไขใหพรอมใชกอนเปดเทอม 

2. วันท่ี 15 กรกฎาคม 2561 มหาวิทยาลัยเปนศูนยสอบของ ก.พ. และไดมีการประชุม

กับคณะกรรมการศูนยสอบทั้ง 5 ศูนย  และไดมีการแจกคูมือกรรมการคุมสอบและบัตรจอดรถใหกับ

คณาจารยและบุคลากรที่มาดําเนินงาน  และสวนกลางไดนัดหมายกันในวันที่ 15 กรกฎาคม 2561 

เวลา 06.00 น. ณ อาคารบรรณราชนครินทร 

งานบริหารงานบุคคล 
ผลการดําเนินงาน ประจําเดือนมิถุนายน 2561 

1. 1. บุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ลาออกจาการปฏิบัติหนาที่ 
จํานวน 4 ราย 

 1.1 นายกิตติ์ธเนศ วิวรรธนโชติ พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย  สังกัดคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ลาออกจากการปฏิบัติหนาท่ี เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561 

 1.2 นายชัยสิทธ์ิ เฉลิมวงศวิจิตร เจาหนาที่ประจําตามสัญญา ตําแหนงพนักงานขับ
รถยนต สังกัดกองกลาง สํานักงานอธิการบดี ลาออกจากการปฏิบัติหนาที่ เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 
2561 

 1.3 นางสาวปภัสนันท แกวแสง เจาหนาที่ประจําตามสัญญา ตําแหนงอาจารย สังกัด                       
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ลาออกจากการปฏิบัติหนาที่ เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2561 

2. บรรจุและแตงตั้งบุคลากร จํานวน 6 ราย ดังนี้ 
 2.1 นายวรเทพ  เขียวนอย ตําแหนงครูโรงเรียนสาธิต สังกัดคณะครุศาสตร ตั้งแต

วันที่ 1 มิถุนายน 2561 
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 2.2 นางสาวจิราพร  สุขโชค ตําแหนงครูโรงเรียนสาธิต สังกัดคณะครุศาสตร ตั้งแต
วันที่ 1 มิถุนายน 2561 

 2.3 นางสาวโสรยา  บรรเลง ตําแหนงครูโรงเรียนสาธิต สังกัดคณะครุศาสตร ตั้งแต
วันที่ 1 มิถุนายน 2561 

 2.4 นายณัฐกิตติ จันหวาน เจาหนาท่ีประจําตามสัญญา สังกัดกองกลาง สํานักงาน
อธิการบดี ตั้งแตวันที่ 15 มิถุนายน 2561 

 2.5 นายเสกสรรค มณีพวง เจาหนาที่ประจําตามสัญญา สังกัดกองกลาง สํานักงาน
อธิการบดี ตั้งแตวันที่ 15 มิถุนายน 2561 

 2.6 นายสมยศ  สุขโภช เจาหนาที่ประจําตามสัญญา สังกัดกองกลาง สํานักงาน
อธิการบดี ตั้งแตวันที่ 15 มิถุนายน 2561 

3. ประกาศรับโอนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหนงประเภทวิชาการ 
สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา ตั้งแตวันที่ 7 พฤษภาคม – 11 มิถุนายน 2561 

4. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ (ก.พ.ว.) ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 11 
มิถุนายน 2561 

 

     แผนการดําเนินงาน ประจําเดือนกรกฎาคม 2561 

  1. วันท่ี 9 กรกฎาคม 2561  กําหนดการประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ 
(ก.พ.ว.) ครั้งที่ 5/2561                        
  2. วันที่  4 กรกฎาคม 2561  กําหนดประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา คร้ังที่ 5/2561   
 

งานการเงินและบัญชี 
1. รายงานผลการดําเนินงาน รายงานการรับเงิน – การจายเงนิ ประจําเดือนมิถุนายน 2561 
 

งานสวัสดิการและหารายได 
ผลการดําเนินงาน ประจําเดือน มิถุนายน 2561 
1. เม่ือวันที่ 2 มิถุนายน 2561 ดําเนินการเดินสํารวจและตรวจรานคาที่จําหนายสินคาในพื้นที่

ตลาดนัด และจัดเก็บเงินรายไดจากรานคา (รานคาขาจร) ณ พ้ืนท่ีจําหนายสินคา (ตลาดนัด) มหาวิทยาลัย  
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

2. เม่ือวันที่ 3 มิถุนายน 2561 ดําเนินการเดินสํารวจและตรวจรานคาที่จําหนายสินคาในพ้ืนที่
ตลาดนัด และจัดเก็บเงินรายไดจากรานคา (รานคาขาจร) ณ พ้ืนท่ีจําหนายสินคา (ตลาดนัด) มหาวิทยาลัย  
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

3. เม่ือวันท่ี 9 มิถุนายน 2561 ดําเนินการเดนิสํารวจและตรวจรานคาท่ีจําหนายสินคาในพื้นที่
ตลาดนัด และจัดเก็บเงินรายไดจากรานคา (รานคาขาจร) ณ พ้ืนที่จําหนายสินคา (ตลาดนัด) มหาวิทยาลัย  
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

4. เม่ือวันที่ 10 มิถุนายน 2561 ดําเนินการเดินสํารวจและตรวจรานคาที่จําหนายสินคาใน
พ้ืนที่ตลาดนัด และจัดเก็บเงินรายไดจากรานคา (รานคาขาจร) ณ พื้นท่ี จําหนายสินคา (ตลาดนัด) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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5. เม่ือวันที่ 16 มิถุนายน 2561 ดําเนินการเดินสํารวจและตรวจรานคาที่จําหนายสินคาใน
พื้นท่ีตลาดนัด และจัดเก็บเงินรายไดจากรานคา (รานคาขาจร) ณ พ้ืนที่ จําหนายสินคา (ตลาดนัด) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

6. เม่ือวันที่ 17 มิถุนายน 2561 ดําเนินการเดินสํารวจและตรวจรานคาที่จําหนายสินคาใน
พื้นท่ีตลาดนัด และจัดเก็บเงินรายไดจากรานคา (รานคาขาจร) ณ พ้ืนที่ จําหนายสินคา (ตลาดนัด) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

7. เม่ือวันที่ 23 มิถุนายน 2561   ดําเนินการเดินสํารวจและตรวจรานคาท่ีจําหนายสินคาใน
พื้นท่ีตลาดนัด และจัดเก็บเงินรายไดจากรานคา (รานคาขาจร) ณ พ้ืนที่ จําหนายสินคา (ตลาดนัด) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

8. เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2561   ดําเนินการเดินสํารวจและตรวจรานคาที่จําหนาย
สินคาในพ้ืนที่ตลาดนัด และจัดเก็บเงนิรายไดจากรานคา (รานคาขาจร) ณ พ้ืนที่จําหนายสินคา (ตลาด
นัด) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

9. เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2561   ดําเนินการเดินสํารวจและตรวจรานคาที่จําหนาย
สินคาในพ้ืนที่ตลาดนัด และจัดเก็บเงนิรายไดจากรานคา (รานคาขาจร) ณ พ้ืนที่จําหนายสินคา (ตลาด
นัด) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

10. ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการพื้นที่ คร้ังที่ 6/2561 วันที่ 2 มิถุนายน 2561 
ณ หองประชุมกองกลาง สํานักงานอธิการบดี   

รายงานการประชุม 
1. การพิจารณายายล็อคสินคา (ตลาดนัด) ชั่วคราวสําหรับผูท่ีไดรับผลกระทบจาก    

การกอสราง 
    มติท่ีประชุม ไมอนุญาตใหผูประกอบการล็อค A6, A7,A8, B6-7, B9, B10-11 ยายล็อค   
 การป รับสถานะรานจรเปนรานประจํา (บริเวณถนนดานขางอาคารเทคโนโลยี

อุตสาหกรรม) 
 มติที่ประชุม เห็นชอบปรับรานจรเปนรานประจําจํานวน 15 ล็อคและจัดทําสัญญาให

เรียบรอย 
 อัตราการชําระเงินชวงปดภาคเรยีน (พฤษภาคม – กรกฎาคม 2561) 
 มติที่ประชุม เห็นชอบยกเวนคาเชาเดือนกรกฎาคม 2561 สําหรับทุกรานคาในโรงอาหาร 

(ขางหอประชุม) และซุมตางๆ สวนรานที่ไดรับผลกระทบจากการกอสรางใหชําระคาเชารายเดือนครึ่ง
ราคาจนกวาการกอสรางโซน B จะแลวเสรจ็ และยกเวนคาเชาเดือน กรกฎาคม 2561  

11. ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการพื้นที่ คร้ังที่ 7/2561 วันที่ 28 มิถุนายน 2561 
ณ หองประชุมกองกลาง สํานักงานอธิการบดี 

รายงานการประชุม 
1. พิจารณาผูประกอบการโรงอาหารแจงการดําเนินการยายโรงอาหาร ไปยังโรง

อาหารอาคารสวนหลวงคางคาว 
มติท่ีประชุม เห็นชอบใหปดโรงอาหารและดําเนินการยายราน ในวันที่ 2 - 6 กรกฎาคม 

2561 และจะสามารถเปดใหบริการที่โรงอาหารอาคารสวนหลวงคางคาว ตั้งแตวันที่ 9 กรกฎาคม 
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2561 เปนตนไป จัดสรรรานคาลงล็อคไดจํานวน 14 ราน สวนอีก 4 ราน มหาวิทยาลัยจะตองจัด
จัดเปนซุมขายอาหารเพ่ิมเติม 

พิจารณาคัดเลือกผูเชาพื้นที่รานดอกไมใบตองเดิม  
มติที่ประชุม อนุญาต โดยคัดเลือกราน นายวสภัทร ขาวงาม เชาพื้นที่ ในอัตราเดือนละ     

5,000 บาท  
การประชุมพิจารณาคัดเลือกผูเชาพ้ืนท่ี จํานวน 2 ราน อาคารบานพูลหลวง 
มติที่ประชุม อนุญาต ผูประกอบกิจการ  2 ราน ไดแก 1. รานขายกาแฟและเครื่องดื่ม     

(นางสุธิสา นาคใหม) และรานนํ้าผลไมสดปน  (นางอารยี ใบสุขันทร)  
พิจารณายายรานถายเอกสาร 2 ราน 
มติท่ีประชุม ใหชะลอการยาย เนื่องจากยังไมมีสถานท่ีเหมาะสม รวมท้ังมหาวิทยาลัยกําลัง

จะดําเนินการกอสรางสถานที่ประกอบการจุดใหมบริเวณหลังอาคาร 317 ซึ่งมีระยะแลวเสร็จ
ใกลเคียงกัน  ดังนั้นเพ่ือมิใหมีคาใชจายที่ไมจําเปน จึงใหชะลอการยายโดยใหอยูที่เดิมไปกอน 

พิจารณาจัดเจาหนาที่งานโสต ดูแลหองเรยีนและโดยรอบอาคาร 
มติท่ีประชุม เห็นชอบมอบให นายสุรัตน ลิ่วลาภาวงศ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา ไปปฏิบัติ

หนาที่ ที่อาคารสวนหลวงคางคาว รับผิดชอบดูแลเรื่องงานโสตทัศนศึกษาในหองเรียนและประสาน
การดูแลอาคารไปพลางกอน 

สํานักงานอธิการบดีดําเนินงาน จัดพิธีเฉลิมฉลองครบรอบ 113 ป มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา “ราชภัฏนอมพลี เทิดพระบารมีทั่วหลา” 

 

แผนการดําเนินงาน ประจําเดือนกรกฎาคม 2561 
1. วันเสารที่ 7 กรกฎาคม 2561 ประชุมเตรียมความพรอมศูนยสอบเพื่อวัดความรู

ความสามารถท่ัวไป ภาค ก ประจําป 2561 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
2. วัน เสารที่  14 กรกฎาคม 2561 จัดเตรียมสถาน ท่ี ศูนยสอบ เพ่ื อวัดความรู

ความสามารถท่ัวไป ภาค ก ประจําป 2561 
3. วันอาทิตยที่ 15 กรกฎาคม 2561 วันสอบวัดความรูความสามารถทั่วไป ภาค ก 

ประจําป 2561 
4. ระหวางวันท่ี 5 - 31 กรกฎาคม 2561ดําเนินการจัดการขนยายและทําลายขยะมูล

ฝอยหรือวัสดุอื่นๆ ที่ไมใชงาน ตามที่ทานอธิการบดีมอบหมายใหทุกหนวยงานดําเนินการทําความ
สะอาดเพ่ือภูมิทัศนที่สวยงามใหแลวเสร็จภายใน วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 ในการประชุม ก.บ. ครั้งที่ 
6/2561 

 

งานพัสดุ 
รายงานการดําเนินงานของงานพัสดุประจําวันท่ี 2 มิถุนายน 2561 –  2 กรกฎาคม 2561 

      มหาวิทยาลัยไดอนุมัติคาใชจายเงนิคงเหลือในคลัง จํานวน 7 รายการ ดังนี้ 
 1. งานปรับพ้ืนโรงยิม 2 จํานวนเงิน 999,700 (เกาแสนเกาหมื่นเกาพันเจ็ดรอยบาทถวน) 

ดําเนินการเบิกจายแลว 
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 2. งานปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณรอบคณะวิทยาการจัดการ ลงนามในสัญญาแลว สัญญา
เลขที่ 43/2561 เปนจํานวนเงิน 2,185,400 บาท (สองลานหน่ึงแสนแปดหมื่นหาพันสี่รอยบาทถวน) 
ขยายเวลาออกไปอีก 20 วัน สิ้นสุดสัญญาวันที่  5 มิถุนายน 2561 ขณะนี้อยูระหวางดําเนินการ     
ตรวจรับ 
 3. งานปรบัปรุงภูมิทัศนหอดูดาว เบิกจายเรียบรอยแลว 
 4. งานปรบัปรุงหองบริการอินเทอรเน็ต เบิกจายเรียบรอยแลว 
 5. งานปรบัปรุงหองประชุมใหญ อาคาร 100 ป อยูระหวางเชิญเสนอราคา 
 6. งานจางเหมาทําพ้ืนคอนกรีตพิมพลาย อาคารศูนยภาษาและคอมพิวเตอร เบิกจาย
เรียบรอยแลว 
 7. งานปรบัปรุงซอมแซมพ้ืนและผนังอาคารบัณฑิตวิทยาลัย เบิกจายเรียบรอยแลว 
 8. งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบลงทุนคาท่ีดินสิ่งกอสราง
รายการท่ีวงเงินไมเกิน 100,000 บาท ไดดําเนินการเบิกจายแลว สวนรายการที่ดําเนินการจัดหา
รวมกันดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) มีรายการดังนี้ที่อยูระหวางดําเนินการ 
  (1)  ครุภัณฑการศึกษาของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จํานวน 4 รายการ ไดแก 
  1.1 ชุดฝกปฏิบัติทางสถิติ และควบคุมคุณภาพ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ 72/2561 เบิกจาย
แลว 
  1.2 ชุดฝกปฏิบัติการระบบฝงตัวอุตสาหกรรม สัญญาเลขที่ 76/2561 มีการเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดครภัุณฑ อยูระหวางรอสงมอบครภุัณฑ 
  1.3 ชุดฝกปฏิบัติการดานโลหะวิทยา สัญญาเลขที่ 75/2561 อยูระหวางสงเบิก 
   1.4 ชุดฝกปฏิบัติการสรางตนแบบงานอุตสาหกรรมเพ่ือรองรับนวัตกรรม อุตสาหกรรม 
4.0 ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ 72/2561 สงมอบครุภัณฑแลว อยูระหวางเบิกจาย 
  (2)  ชุดครุภัณฑหองปฏิบัติการ จํานวน 10 ชุด ประจําคณะวิทยาการจัดการ          
ดําเนินการเบิกจายแลว 
  (3)  ครุภัณฑประจําสาขาเคมี , สาขาจุลชีววิทยา , สาขาวิทยาศาสตรการอาหาร , 
สาขาสปาและความงาม และ สาขาเกษตรศาสตร จํานวน 12 รายการ ไดแก  
  3.1 เครื่องทําน้ําบริสุทธ์ิ สูญญากาศ สัญญาซื้อขายเลขที่ 62/2561อยูระหวางรอสง
มอบครุภัณฑ 
  3.2 เครื่องกลั่นระเหยระบบสูญญากาศ สัญญาซื้อขายเลขที่ 62/2561อยูระหวางรอ
สงมอบครุภัณฑ 
  3.3 เครื่องเก็บตัวอยางอากาศสําหรับอัตราการไหลสูง ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ 
60/2561 อยูระหวางเบิกจาย 
  3.4 เครื่องเก็บตัวอยางอากาศทางชีวภาพ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ 60/2561 อยูระหวาง
เบิกจาย 
  3.5 เคร่ืองทําน้ํากลั่น ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขท่ี 61/2561 อยูระหวางตรวจรับครุภัณฑ 
  3.6 เคร่ืองปดฝากระปอง สัญญาซื้อขายเลขที่ 62/2561 อยูระหวางรอสงมอบครุภัณฑ 
  3.7 ตูเก็บสารเคมี ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ 61/2561 อยูระหวางตรวจรับครุภัณฑ 
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  3.8 เครื่องแกสโครมาโตรกราฟ (Gas Chromatograph) สัญญาเลขที่ 64/2561    
อยูระหวางเบิกจาย 
  3.9 เครื่องแมสสเปคโตมิเตอร สัญญาเลขที่ 64/2561 อยูระหวางเบิกจาย 
  3.10 ตูปลอดเชื้อ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ 63/2561 อยูระหวางรอสงมอบครุภัณฑ 
  3.11 เคร่ืองชั่งทศนิยม 3 ตําแหนง อยูระหวางเบิกจาย 
  3.12 เคร่ืองกลั่นน้ํา สัญญาซื้อขายเลขที่ 62/2561 อยูระหวางรอสงมอบครุภัณฑ 
 (4)  ครุภัณฑกลองโทรทรรศน 24 นิ้ว พรอมอุปกรณประกอบกลอง ลงนามในสัญญา
แลว สัญญาเลขที่ 50/2561 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2561 ระยะเวลาสงมอบภายใน 4 สิงหาคม 2561 
 (5)  ครุภัณฑเครื่องพิมพขนาดใหญหนากวาง 60 นิ้ว ของสถาบันอยุธยาศกึษา เบิกจายแลว 
 (6)  ครุภัณฑเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร 3,500 ANSL ประจําคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร และ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เบิกจายแลว 
 (7)  ครุภัณฑชุดกลองวงจรปด ลงนามในสัญญาแลว สัญญาเลขท่ี 58/2561 ลงวันท่ี 21 
กุมภาพันธ 2561 เบิกจายแลว 
 (8)  งานปรับปรุงระบบไฟฟาและติดตั้งหมอแปลง อาคาร 2 เบิกจายแลว 
 (9)  งานปรับปรุงระบบไฟฟา ถนนสายหลักและสิ่งกอสรางประกอบ ผูชนะการเสนอ
ราคามาลงนามในสัญญาแลว สัญญาเลขท่ี 59/2561 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ 2560 สิ้นสุดสัญญา             
24 พฤศจิกายน 2561 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 5.10  ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ 
- ไมมี - 

 

ระเบียบวาระท่ี 5.11  ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน 

 สาระสําคัญโดยยอ 
 1. ผลการดําเนินงาน ประจําเดือนมิถุนายน  - กรกฎาคม พ.ศ. 2561 

2. แผนการดําเนินงานประจําเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561 

3. สรุปผลการดําเนินงานตามแผนการใชจายงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จําแนกตามประเภทงบประมาณ ขอมูลสะสม 

ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2560 –30 มิถุนายน 2561 

4. สรุปผลการดําเนินงานตามแผนการใชจายงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ.2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จําแนกตามประเภทรายจาย ขอมูลสะสม ตั้งแต

วันที่ 1 ตุลาคม 2560 –30 มิถุนายน 2561 
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5. สรุปผลการดําเนินงานตามแผนการใชจายงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จําแนกรายหนวยงาน ขอมูลสะสม ตั้งแตวันที่ 1 

ตุลาคม 2560  – 30 มิถุนายน 2561 

6. สรุปผลการดําเนินงานตามแผนการใชจายงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 (ภาพรวม) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จําแนกรายหนวยงาน ขอมูลสะสม 

ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2560  – 30 มิถุนายน 2561 

7. สรุปขาวยุทธศาสตรดานการศึกษาที่เก่ียวของ 

8. แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2562 – 2565) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

9. รายงานประจําป 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ    

 

ระเบียบวาระที่ 5.12  ผูอํานวยการกองกลาง 
ขอมลูตามที่สํานักงานอธิการบดีเสนอ 

 
 

ระเบียบวาระที่ 5.13  ผูอํานวยการกองพัฒนานกัศึกษา 
 สาระสําคัญโดยยอ 
  ผลการดําเนนิงาน เดือนมิถุนายน 2561 

1. วันที่ 4 มถิุนายน 2561 งานปจฉิมนิเทศนักศึกษา ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย 
2. วันท่ี 20 - 24 มิถุนายน 2561 โครงการคายแลกเปลี่ยนเรียนรูสังคมพหุวัฒนธรรม 

ประจําป 2561 ณ หองประชุมอาคาร 100 ป และเดอะ คาวาลิ รีสอรท 
3. วันท่ี 28 - 29 มิถุนายน 2561 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎ

นครปฐม 
 

แผนการดําเนินงาน เดือนกรกฎาคม 2561 
1. วันที่ 16 - 18 กรกฎาคม 2561 คายปฐมนิเทศนักศึกษาใหมและแนะแนวการใชชีวิต   

ในรั้วมหาวิทยาลัย รุนที่ 1 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย 
2. วันที่ 19 - 21 กรกฎาคม 2561 คายปฐมนิเทศนักศึกษาใหมและแนะแนวการใชชีวิต   

ในรั้วมหาวิทยาลัย รุนที่ 2 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย 
3. วันท่ี 17 กรกฎาคม 2561 กิจกรรมรับบริจาคโลหิต เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม    

พระชนมพรรษาสมเด็จพระเจาอยูหัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย 
4. วันที่ 23 กรกฎาคม 2561 ตรวจสุขภาพนักศึกษาใหม  ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย 
5. วันท่ี 26 กรกฎาคม 2561 โครงการจิตอาสา “เราทําความดีดวยหัวใจ” ปลูกตน

ทองอุไร จํานวน 670 ตน ณ ชมุชนไทรนอย อ.บางบาล  จ.พระนครศรีอยุธยา 
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 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ   

 

ระเบียบวาระที่ 5.14  ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา 
 สาระสําคัญโดยยอ 
  ผลการดําเนนิงาน เดือนมิถุนายน 2561 

1. วันท่ี 1 พฤษภาคม 2561 ถึงวันท่ี 15 กรกฎาคม 2561 รับสมัครนักศึกษาภาคพิเศษ  
(เสาร-อาทิตย) ภาคเรียนที่ 1/2561  ณ กองบริการการศึกษา 

2. วันท่ี 1 มิถุนายน  2561  นักศึกษาใหม ภาคปกติ ประจําปการศึกษา 2561 ทดสอบ
กอนเรียนการอบรมปรบัพื้นฐานภาษาอังกฤษ  ณ อาคาร 100 ป ศูนยภาษาและคอมพิวเตอร 

3. วันที่ 4 มิถุนายน  2561 ประกาศหองเรียนการอบรมปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ      
ณ กองบริการการศึกษา  www.aru.ac.th 

4. วันที่  5 - 29 มิถุนายน 2561 และ 2 กรกฎาคม 2561 นักศึกษาใหม ภาคปกติ 
ประจําปการศึกษา 2561 อบรมปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ณ อาคาร 100 ป  ศูนยภาษาและ
คอมพิวเตอร 

5. วันท่ี 6 - 8 มิถุนายน 2561 กองบริการการศึกษาเดินทางไปศึกษาดูงานดานงาน
ทะเบียนและประมวลผล งานหลักสูตรและแผนการเรียน ฯลฯ และทําแผนปฏิบัติราชการกองบริการ
การศึกษา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร วิทยาเขตวังไกลกังวล จังหวัดเพชรบุรี  
โรงแรมธารามันตรา จังหวัดเพชรบุรี 

6. วันที่ 10 มิถุนายน  2561 มหาวิทยาลัยสงรายชื่อนักศึกษาภาคปกติ ประจําป
การศึกษา 2561 (รอบ 5 ครั้งที่ 1) ใหท่ีประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย  ณ ที่ประชุมอธิการบดีแหง
ประเทศไทย (ทปอ.) 

7. วันที่ 10 มิถุนายน  2561 รายงานตัวนักศึกษาภาคปกติ ประจําปการศึกษา 2561 
(รอบ 3 การรับนักศึกษาแบบรับตรงรวมกัน) เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย 

8. วันท่ี 12 มิถุนายน 2561 ถึงวันที่ 13 กรกฎาคม 2561 รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ 
ประจําปการศกึษา 2561 (รอบ 5 คร้ังท่ี 2)  ณ กองบริการการศึกษา 

9. วันที่ 12 - 24 มิถุนายน 2561 ผูสมัครเปนนักศึกษาภาคปกติ ประจําปการศึกษา 
2561 (รอบ 5 ครั้งท่ี 1) ยืนยันสิทธ์ิการเปนนักศึกษา Clearing House ณ ที่ประชุมอธิการบดีแหง
ประเทศไทย (ทปอ.)  www.tcas.cupt.net 

10.   วันที่ 14 มิถุนายน 2561 มหาวิทยาลัยสงรายชื่อผูผานสัมภาษณการเปนนักศึกษา 
(รอบ 3 การรับนักศึกษาแบบรับตรงรวมกัน) ใหที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.)            
ณ ที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.) 

11. วันท่ี 14 มิถุนายน 2561 ที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.) ประกาศผล
สัมภาษณการเปนนักศึกษา (รอบ 3 การรับนักศึกษาแบบรับตรงรวมกัน) ณ ที่ประชุมอธิการบดีแหง
ประเทศไทย (ทปอ.)  www.tcas.cupt.net   

12. วันที่ 16 มิถุนายน 2561 ท่ีประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.) สงรายชื่อผู
ยืนยันสิทธ์ิตอมหาวิทยาลัย ณ สํานักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  กองบริการการศึกษา 
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13. วันท่ี 18 - 22 มิถุนายน 2561 จัดตารางเรียนตารางสอนนักศึกษาภาคปกติ ประจํา
ภาคเรียนท่ี 1/2561 ณ กองบรกิารการศึกษา 

14. วัน ท่ี  20 มิ ถุนายน  2561 ประชุมคณะกรรมการวิชาการ  ครั้ งที่  4/2561           
เวลา 09.30 น.  ณ กองบริการการศึกษา 

15. วันที่ 20 -25 มิถุนายน 2561 จัดตารางเรียน ตารางสอน นักศึกษาใหม ภาคปกติ 
ประจําปการศกึษา 2561 ณ กองบริการการศึกษา 

16. วันที่  22 มิถุนายน 2561 ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการศึกษา ครั้งที่  
2/2561 ประจําภาคเรียนที่ 2/ 2560  เวลา 15.00 น. ณ หองประชุมอยุธยา-โปรตุเกส 

17. วันที่  27 มิถุนายน  2561ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ  ครั้งท่ี 8/2561       
เวลา 09.00 น.  ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน   

18. วันท่ี 29 มิถุนายน  2561 รายงานตัวและยืนยันสิทธ์ิเปนนักศึกษาภาคปกติ ประจําป
การศึกษา 2561 (รอบ 3 การรับนักศึกษาแบบรบัตรงรวมกัน) เวลา 08.30 น. ณ กองบริการการศึกษา 

19. วันที่ 30 มิถุนายน  2561  ถึงวันที่ 1 - 6 กรกฎาคม 2561 อาจารยผูสอนสงผล   
การเรียนผานระบบออนไลน ภาคฤดูรอน 3/2560 คร้ังที่ 1 ณ กองบริการการศึกษา 

 

แผนการดําเนินงาน เดือนกรกฎาคม 2561 
1. วันท่ี 1 พฤษภาคม 2561 ถึงวันท่ี 15 กรกฎาคม 2561รับสมัครนักศึกษาภาคพิเศษ 

(เสาร-อาทิตย) ภาคเรียนที่ 1/2561 ณ กองบริการการศกึษา 
2. วันท่ี 12 มิถุนายน 2561 ถึงวันที่ 13 กรกฎาคม 2561 รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ 

ประจําปการศกึษา 2561 (รอบ 5 คร้ังที่ 2) ณ กองบริการการศึกษา 
3. วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 นักศึกษาใหม ภาคปกติ ประจําปการศึกษา 2561 อบรม

ปรบัพ้ืนฐานภาษาอังกฤษ  ณ อาคาร 100 ป ศูนยภาษาและคอมพิวเตอร 
4. วันที่ 3 กรกฎาคม 2561 นักศึกษาใหม ภาคปกติ ประจําปการศึกษา 2561 ทดสอบหลัง

เรียนการอบรมปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ เวลา 09.00 น. เวลา 11.00 น. ณ อาคาร 100 ป  ศูนยภาษาและ
คอมพิวเตอร 

5. วันที่  9 -10,16 – 17 และ 23 กรกฎาคม 2561 นักศึกษาชั้นปที่ 1 ปการศึกษา 
2560  ที่สอบวัดระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษไมผานเกณฑ เขารับการอบรมการสอบวัดระดับ
มาตรฐานภาษาอังกฤษ  จํานวน 15 ชั่วโมง เวลา 09.00-12.00 น. ณ อาคาร 2 (อาคารปาตอง) 

6. วันที่ 16 กรกฎาคม 2561 กองบริการการศึกษาประกาศรายชื่อผูมีสิทธ์ิสอบขอเขียน
และสอบสัมภาษณนักศึกษาภาคปกติ ประจําปการศึกษา 2561 (รอบ 5 ครั้งที่ 2) www.aru.ac.th 

7. วันที่ 17 กรกฎาคม 2561 สอบขอเขียนนักศึกษาภาคปกติ ประจําปการศึกษา 2561 
(รอบ 5 ครั้งที่ 2) คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

8. วันท่ี 18 กรกฎาคม 2561 สอบสัมภาษณนักศึกษาภาคปกติ  ประจําปการศึกษา 
2561  (รอบ 5 ครั้งที่ 2)  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

9. วันท่ี 20 กรกฎาคม 2561 ประกาศผลการคัดเลือกเปนนักศึกษา ภาคปกติ ประจําป
การศึกษา 2561  (รอบ 5 ครั้งที่ 2) ณ กองบริการการศึกษา  www.aru.ac.th 
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10. วันท่ี 24 กรกฎาคม 2561 รายงานตัวและยืนยันสิทธ์ิเปนนักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร-
อาทิตย)  ภาคเรียนท่ี 1/2561 เวลา 08.30-12.00 น. ณ หองประชุมอาคาร 100 ป ศูนยภาษาและ
คอมพิวเตอร 

11. วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 นักศึกษาภาคปกติ ชั้นปที่ 2-4 พบอาจารยที่ปรึกษา 
ประจําภาคเรียนที่ 1/2561 เวลา 9.00-10.00 น. เวลา 10.00-11.00 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรอียุธยา 

12. วันที่  25 กรกฎาคม 2561 ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร-
อาทิตย) ภาคเรียนที่ 1/2561  ณ กองบริการการศึกษา www.aru.ac.th 

13. วันท่ี 31 กรกฎาคม 2561 ประกาศรหัสนักศึกษาใหม ภาคปกติ  ประจําปการศึกษา 
2561 และหองพบอาจารยที่ปรึกษา ณ กองบริการการศึกษา www.aru.ac.th 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ   

ระเบียบวาระที่ 5.15  หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน 
- ไมมี - 

 

ระเบียบวาระท่ี 5.16  ประธานคณะกรรมการดําเนินงานศูนยฝกปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ 
(อาคารสวนหลวง) 

 สาระสําคัญโดยยอ 
  ผลการดําเนนิงาน เดือนมิถุนายน 2561 

1. รายไดจากการใหบริการ เดือน มิถุนายน 2561 ศูนยฝกปฏิบัติการวิชาชีพทางธุรกิจ 

(อาคารสวนหลวง) 

ลําดับท่ี ประเภทของบริการ จํานวนการใช
บริการ (คร้ัง) 

จํานวนเงิน (บาท) 
 

1 หองพักเดี่ยว (เตียงคู)  173 134,850.00 
2 หองพักเตียงรวม 19 21,600.00 
3 หองประชุมศรีอยุธยา 7 15,000.00 
4 หองประชุมศรีรามเทพ - - 
5 หองจัดเล้ียง 2 5,000.00 
6 รายไดอื่น  (อาหารเชา,คาเชาตูนํ้า) - 29,505.00 
7 รายไดอื่น (ดอกเบี้ยธนาคาร) - 4,122.00 

รวมรายรับเงินทั้งสิ้น 201 210,077.00 
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2. รายจายของเดือน มิถุนายน 2561 ศูนยฝกปฏิบัติการวิชาชีพทางธุรกิจ (อาคารสวนหลวง) 

ลําดับที่ หมวดเงนิรายจาย หนวย (บาท) 
1 คาจางชั่วคราว 93,750.00 
2 คาตอบแทน  12,515.00 
3 คาวัสดุ 1,500.00 
4 คาใชจายอ่ืน (คาอาหารเชา) 16,300.00 

รวมรายจายทั้งสิ้น 124,065.00 
 

3. สรุปงานในรอบเดือน มิถุนายน 2561 ของศนูยฝกปฏิบัติการวิชาชีพทางธุรกิจ 

(อาคารสวนหลวง) 

ลําดับที่ รายละเอียดงาน 
1              ดําเนินงานตามแผนงบประมาณ พ.ศ.2561 ตามโครงการที่เกี่ยวของกับ   

การดําเนินงานของศูนยฝกปฏิบัติการวิชาชีพทางธุรกิจ (อาคารสวนหลวง) 
2             ตามที่มหาวิทยาลัยมีหนังสือบันทึกขอความเลขที่ ศธ 0550.01/859 ลงวันที่ 

20 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เร่ืองขอความรวมมือทําความสะอาดและกําจัดขยะตางๆ ซึ่ง
ในหนังสือบันทึกขอความปรากฏรูปภาพของอาคารสวนหลวง ตามรายละเอียดและ
สิ่งของ ครุภัณฑ ของใช ตามภาพนั้น เปนของสาขาวิชาการทองเที่ยว พรอมทั้งศูนยฝก
ปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ (อาคารสวนหลวง) ไดทําบันทึกขอความถึงประธานสาขาวิชา
การทองเที่ยวเพื่อแจงรายละเอียดใหทราบแลว โดยในวันที่  28 มิถุนายน 2561 
สาขาวิชาการทองเท่ียวไดนําคนมาขนยายสิ่งของ ครุภัณฑ ในสวนของชั้น 2 และบันได
ชั้น 3 เรียบรอยแลว  
           สวนดานหลังอาคารศูนยฝกปฏิบัติการวิชาชีพทางธุรกิจ (อาคารสวนหลวง) 
นั้น ไดดําเนินการจางชางและเจาหนาที่มาเก็บสายไฟฟา พรอมจัดเก็บสิ่งของที่ไม
จําเปนตองใชออกทิ้งเรียบรอยแลวตามภาพ 

3            งานซอมบํารุงรักษาที่คณะกรรมการไดขออนุญาตมหาวิทยาลัย ตามบันทึก
ขอความเลขท่ี 195/2561 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2561 เรื่อง สงแผนการดําเนินงานตาม
ความจําเปนและเรงดวนของศูนยฝกปฏิบัติการวิชาชีพทางธุรกิจ (อาคารสวนหลวง) 
และมหาวิทยาลัยอนุญาตใหดําเนินการนั้น ตอนน้ีอาคารสวนหลวงกําลังดําเนินการใกล
แลวเสร็จ เหลือเพียงเครื่องอบผาที่ตองรอคิวจากชางที่กรุงเทพเดินทางมาซอม 
เน่ืองจากตองใชชางเฉพาะทางของศูนยบริการ 

 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ   
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ระเบียบวาระที่ 5.17  รองอธิการบดี 

ระเบียบวาระที่ 5.17.1  รองอธิการบดีฝายบริหาร 
- ไมมี - 

 

ระเบียบวาระที่ 5.17.2  รองอธิการบดีฝายนโยบายและแผน 
 

 สาระสําคัญโดยยอ 
  ผลการดําเนนิงาน ประจําเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 2561 

1. วันท่ี 12 มิถุนายน 2561 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏระนคร

ศรีอยุธยา (กบ.) ครั้งท่ี 6/2561 เวลา 13.30 น. ณ หองประชุมอยุธยา-อาเซียน 

2. วันท่ี 13 มิถุนายน 2561 เปนประธานและมอบรางวัลแนวปฏิบัติที่ดี ARU KM Day 

ครั้งที่ 3 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  เวลา 08.30 น.       

ณ หองประชุมตนโมก อาคารบรรณราชนครินทร 

3. วันที่ 13 มิถุนายน 2561 ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา        

ครั้งท่ี 6/2561  เวลา 09.30 น.  ณ หองประชุมอยุธยา-อาเซียน 

4. วันที่ 13 มิถุนายน 2561 ประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผล

งานของมหาวิทยาลัย พรอมดวยอนุกรรมการ เวลา 13.00 น. ณ หองประชุมอยุธยา-โปรตุเกส 

5. วันที่ 13 มิถุนายน 2561 พิธีลงนามบันทึกขอตกลง (MOU) ระหวางมหาวิทยาลัย

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยากับ Gongqing College of Nanchang University สาธารณรัฐประชาชน

จีน  เวลา 16.00 น. ณ หองประชุมอยุธยา-อาเซยีน 

6. วันท่ี 15 มิถุนายน 2561 ประชุมคณะกรรมการเรงรัดติดตามการใชจายงบประมาณ 

ครั้งท่ี 9/2561  เวลา 10.00 น. ณ หองประชุมอยุธยา-อาเซียน 

7. วั น ท่ี  1 5  มิ ถุ น า ย น  2 5 6 1  ป ระ ชุ ม ชี้ แ จ ง ตั ว ชี้ วั ด ผ ล ก า รดํ า เนิ น ง า น                     

(Key Performance Indicators : KPIs) สายสนับสนุนวิชาการ ระดับปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ หองประชุม 317 

8. วันที่ 19 มิถุนายน 2561 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและดําเนินงานประกัน

คุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 3/2561 เวลา 13.30 น. ณ หองประชุมอยุธยา-อาเซียน 

9. วันที่  20 มิ ถุนายน 2561 รวมพิ ธีเปดโครงการคายแลกเปลี่ยนเรียนรูสั งคม            

พหุวัฒนธรรม ประจําป 2561 เวลา 13.00 น. ณ หองประชุมมอาคาร 100 ป  

10. วันที่ 22 มิถุนายน 2561 ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 

สํานักงานอธิการบดีประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 เวลา 13.30 น. ณ หองประชุมอยุธยา-อาเซียน 
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11. วันท่ี 28 มิถุนายน 2561 การประชุมคณะกรรมการจังหวัด หัวหนาสวนราชการ 

ประจําเดือนมิถุนายน 2561 เวลา 10.30 -12.00 น. ณ หองประชุม 1 ชั้น 3 อาคาร 4 ชั้น ศาลากลาง

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

12. วันที่ 28 มิถุนายน 2561 ประชุมคณะทํางานจัดทําแผนอัตรากําลัง 4 ป (ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564)  สายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

เวลา 13.30 น. ณ หองประชุมอยุธยา-อาเซียน 

13. วัน ท่ี  28 มิถุน ายน 2561 ประชุม เพื่ อพิ จารณาการเพ่ิ ม อัตราคาสอนและ              

คาดําเนินการในการจัดการศึกษาภาคพิเศษ  เวลา 13.30 น. ณ  หองประชุมอยุธยา-ฮอลันดา 

14. วันที่ 9 - 13 กรกฎาคม 2561 ประชุมคณะกรรมาธิการครุภัณฑ ที่ดิน สิ่งกอสราง 

เงินนอกงบประมาณและงบประมาณแผนงานบูรณาการตามท่ีไดรับมอบหมาย รางพระราชบัญญัติ

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  เวลา 09.30 - 16.00 น. ณ อาคารรัฐสภา 3 

กรงุเทพมหานคร 

15. วันที่ 29 มิถุนายน 2561 รวมงาน 113 ป มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

“ราชภัฏนอมพลี เทิดบารมีทั่วหลา”  เวลา 07.30 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย 

16. วันที่  10 กรกฎาคม 2561 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา (กบ.) ครั้งที่ 7/2561 เวลา 13.30 น. ณ หองประชุมอยุธยา-อาเซียน 
 

รายงานประจําป 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
กองน โยบาย แล ะแผ น ได จัด ทํ าราย งาน ป ระ จําป  2560  ม หา วิท ย าลั ย ราช ภัฏ

พระนครศรีอยุธยา เพ่ือเปนการรายงานผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยที่มุงเนนการปฏิบัติตาม
พันธกิจอันไดแก การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่ง
แสดงใหเห็นถึงความพยายาม มุงมั่นที่จะพัฒนามหาวิทยาลัยใหไปสูเปาหมายที่กําหนด โดยตระหนัก
ถึงความสําคัญของการเปนมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาทองถิ่น ตามศาสตรพระราชา 

 

แผนการดําเนินงานประจําเดือนประจําเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561 
1. วันที่  11 กรกฎาคม 2561 ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา      

คร้ังที่ 7/2561 เวลา 09.30 น.ณ หองประชุมอยุธยา-อาเซียน 
2. วันที่  11 กรกฎาคม 2561 ประชุมหารือเพื่อพัฒนาตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน      

(Key Performance Indicators : KPIs) สายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา      
เวลา 14.30 น. ณ หองประชุมอยุธยา-อาเซียน 

3. วัน ท่ี  13 กรกฎาคม 2561 ประชุมคณะกรรมการเรงรัดติดตามการใชจ าย
งบประมาณฯ ครั้งที่ 10/2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เวลา 13.30 น. ณ หองประชุม
อยุธยา-อาเซียน 
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4. วันที่ 16 – 18 กรกฎาคม 2561 ประชุมชี้แจงงบประมาณตอคณะกรรมาธิการ
วิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 สภานิติ
บัญญัติแหงชาติ   เวลา 13.30 น. ณ อาคารรัฐสภา 3  กรุงเทพมหานคร 

5. วันที่  16 – 24 กรกฎาคม 2561 ประชุมคณะอนุกรรมาธิการฝกอบรม สัมมนา 
ประชาสัมพันธ คาจางเหมาบริการ คาจางที่ปรึกษา การวิจัยและถายทอดเทคโนโลยี คาเชา คาใชจายในการ
เดินทางไปตางประเทศ งบดําเนินงาน งบเงินอุดหนุน งบรายจายอ่ืน กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน และ
งบประมาณแผนงานบูรณาการตามที่ไดรับมอบหมาย รางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ อาคารรัฐสภา 3  กรุงเทพมหานคร 

6. วันท่ี 20 กรกฎาคม 2561 รวมพิธีหลอเทียนพรรษา พิธีแหเทียนและถวายเทียน
จํานําพรรษา เน่ืองในวันเขาพรรษา เวลา 13.30 น. ณ กองพัฒนานักศึกษา 

7. วันท่ี 24 กรกฎาคม 2561 รวมพิธีหลอเทียนพรรษา พิธีแหเทียนและถวายเทียน
จํานําพรรษา เน่ืองในวันเขาพรรษา เวลา 08.30 น.ณ วัดศาลาปูนวรวิหาร 

8. วันท่ี 26 กรกฎาคม 2561 รวมกิจกรรม “ราชภัฏนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน” 
ประจําป พ.ศ. 2561 เวลา 08.30 น. ณ วัดโบสถวรดิตถ  จ.อางทอง 

 

มติ/ความคดิเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ    

 

ระเบียบวาระที่ 5.17.3  รองอธิการบดีฝายวิชาการ 

 สาระสําคัญโดยยอ 
  ผลการดําเนินงานเดือนมิถุนายน 2561 
  1. วันที่ 1 มิถุนายน 2561 รวมประชุมคณะกรรมการดําเนินงานเครือขายเพื่อการพัฒนา
อุดมศึกษาดานการพัฒนาอาจารยที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
  2. วันที่ 10 มิถุนายน 2561 สอบสัมภาษณนักศึกษาใหม รอบ 3.1 การรับนักศึกษาแบบ
รับตรงรวมกันของ ทปอ. (TCAS) 
  3. วันที่ 19 มิถุนายน 2561 ประชุมกรรมการวิชาการ เรื่องการลงทะเบียนเรียนของ
นักศกึษาที่ลงทะเบียนผิดเงื่อนไข 
  4. วันท่ี 22 มิถุนายน 2561 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการเสนอใหปริญญาแก
ผูสําเร็จการศึกษา ประจําภาคเรียนที่ 2/2560 (ครั้งท่ี 2) จํานวน 609 ราย และการพิจารณาให
นักศกึษาพนสภาพการเปนนักศึกษา 623 ราย 
  5. วันที่ 27 มิถุนายน 2561 ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 8/2561 มีวาระ
สําคัญ คือ  
   1) ขอความเห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย 
การจัดตั้งและการบริหารบัณฑิตศกึษา พ.ศ. .... 
   2) ขอความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการคา
สมัยใหม (หลักสูตรใหม พ.ศ. 2561) 
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   3) ขอความเห็นชอบหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (หลักสูตร
ปรบัปรุง    พ.ศ. 2561) 
  6. วันที่ 28 มิถุนายน 2561 ประชุมผูมีสวนเกี่ยวของเพ่ือขอขอเสนอแนะ และความเห็น
ในการเพ่ิมอัตราคาสอนและคาดําเนินการของเจาหนาที่ในการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษา   
ภาคพิเศษ 
  7. วันที่ 29 มิถุนายน 2561 รายงานตัวนักศึกษาภาคปกติ รอบ 3.1 การรับนักศึกษาแบบ
รับตรงรวมกันของ ทปอ. (TCAS) มีนักศึกษารายงานตัวทั้งสิ้น จํานวน 33 คน 
 

  แผนงานเดือนกรกฎาคม 2561 
  1. วันที่ 17-18 กรกฎาคม 2561 สอบขอเขียนและสัมภาษณนักศึกษาภาคปกติ ประจําป
การศึกษา 2561 (รอบ 5 ครั้งท่ี 2)  
  2. วันที่  20 กรกฎาคม 2561 ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ ประจําป
การศึกษา 2561 (รอบ 5 ครั้งท่ี 2)  
  3. วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 รับรายงานตัวนักศึกษาภาคปกติ ประจําปการศึกษา 2561 (รอบ 5 
ครั้งที่ 2)  
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ   

 

ระเบียบวาระที่ 5.17.4  รองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษและกฎหมาย 

 สาระสําคัญโดยยอ 
งานนิติการ 
1. วันท่ี 5 มิถุนายน 2561 จัดประชุมคณะกรรมการสอบขอเท็จจริง คร้ังท่ี 2/2561 

(นางศรารติา แจงพันธ) 
2. วันที่  7 มิถุนายน 2561 จัดประชุมคณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางรอยแรง       

กรณีประพฤติโดยมิชอบ คร้ังที่ 12/2561 (นางศราริตา แจงพันธ  นางศขิรินทร สุวรรณทัศน) 
3. วันที่  8 มิถุนายน 2561 จัดประชุมคณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางรายแรง       

กรณีประพฤตมิชอบ คร้ังที่ 1/2561  (นางศขิรินทร สุวรรณทัศน) 
4. วันที่  11 มิถุนายน 2561 จัดประชุมคณะกรรมการจัดสรรบานพัก (นางสาว          

ศิริลักษณ  สุคันธชาติ) 
5. วันที่ 12 มิถุนายน 2561 จัด ประชุมคณ ะกรรมการความ รับผิ ดทางละเมิ ด          

คร้ังที่ 6/2561 (นางศขิรินทร  สุวรรณทัศน) 
6. วันที่ 13 มิถุนายน 2561 เขารวมประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2561 (นางศราริตา 

แจงพันธ นางศิขรินทร สุวรรณทัศน นางสาวศิริลักษณ  สุคันธชาติ) 
7. วันที่  14 มิถุนายน 2561 จัดประชุมคณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางรอยแรง      

กรณีสงเกรดชา คร้ังที่ 5/2561 (นางศิขรินทร สุวรรณทัศน  นางสาวศิริลักษณ สุคันธชาติ) 
8. วันที่ 15 มิถุนายน 2561 จัดประชุมคณะกรรมการสอบขอเท็จจริง ครั้งที่ 3/2561 

(นางศรารติา แจงพันธ) 
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9. วันที่  16 มิถุนายน 2561ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงและยกรางกฎหมาย      
ของมหาวิทยาลัย คร้ังที่ 6/2561 (นางศราริตา แจงพันธ นางศิขรินทร สุวรรณทัศน ) 

10. วันที่  17 มิ ถุนายน 2561 ประชุมคณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางรอยแรง         
กรณีสอนไมตรงตามหลักสูตร (นางศราริตา แจงพันธ  นางศิขรนิทร สุวรรณทัศน) 

11. วันที่ 19 มิถุนายน 2561 ไปศาลพระนครศรีอยุธยา ฟงคําพิพากษาอุทธรณคําสั่ง 
(นางสาวศิริลักษณ  สุคันธชาติ) 

12. วันที่ 20 มิถุนายน 2561 จัดประชุมคณะกรรมการสอบขอเท็จจริง ครั้งที่ 4/2561 
(นางศรารติา  แจงพันธ) 

13. วันที่  22 มิถุนายน 2561 จัดประชุมคณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางรายแรง     
กรณีประพฤตมิชอบ คร้ังที่ 2/2561  (นางศขิรินทร สุวรรณทัศน) 

14. วันที่  25 มิ ถุนายน 2561 จัดประชุมคณะกรรมการความ รับผิดทางละเมิด           
คร้ังที่ 6/2561 (นาวศิขรินทร  สุวรรณทัศน) 

15. วันที่ 27 มิถุนายน 2561 จัดประชุมคณะกรรมการสอบขอเท็จจริง ครั้งที่ 5/2561 
(นางศรารติา  แจงพันธ) 

16. วันที่ 28 มิถุนายน 2561 จัดประชุมคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํา
มหาวิทยาลัย (นางศรารติา  แจงพันธ นางศขิรินทร  สุวรรณทัศน) 

17. วันท่ี 29 มิถุนายน 2561 จัดประชุมคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทาง
ละเมิด กรณีปลอมและใชวุฒิการศึกษาปลอม (นางศิขรนิทร สุวรรณทัศน) 

18. วันที่  29 มิถุนายน 2561 เขารวมงานวันครบรอบ 113 ป มหาวิทยาลันราชภัฏ
พระนครศรอียุธยา (นางศรารติา แจงพันธ  นางศิขรินทร  สุวรรณทัศน นางสาวศิริลกัษณ  สคุนัธชาติ) 

19. วันท่ี 29 มิถุนายน 2561 จัดประชุมคณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางรายแรง กรณี
ประพฤตมิชอบ คร้ังที่ 3/2561  (นางศิขรินทร สุวรรณทัศน) 

 

งานกิจการคณะกรรมการ 
ผลการดําเนินงานประจําเดือนมิถุนายน 2561 
1. วันที่  12  มิถุนายน  2561  ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 6/2561 

ครั้งที่ 6/2561   เวลา 13.30 น. ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน  สํานักงานอธิการบดี 
2. วันที่  13 มิถุนายน 2561 ประชุมสภามหาวิทยาลัย  คร้ังที่  6/2561 เวลา 09.30 น.                  

ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน  สํานักงานอธิการบด ี
3. วันท่ี 13 มิถุนายน 2561 ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ คร้ังท่ี 31(10)/2561      

เวลา 09.30 น. ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน  สํานักงานอธิการบดี 
4. วันที่ 13 มิถุนายน 2561 ประชุมคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ครั้งที่ 29(9)/2561    

เวลา 09.30 น. ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน  สํานักงานอธิการบดี 
5. วันท่ี 20 มิถุนายน 2561 ประชุมคณะกรรมการสงเสริมฯ ครั้งที่ 6/2561  เวลา 09.30 น.         

ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน  สํานักงานอธิการบด ี
6. วันที่ 27 มิถุนายน 2561 ประชุมสภาคณาจารยฯ  ครั้งท่ี 1/2561 เวลา 13.30 น. ณ หองประชุม

อยุธยา – โปรตุเกส  สํานักงานอธิการบดี  
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แผนการดําเนินงานประจําเดือนกรกฎาคม 2561 
1. วันที่  10  กรกฎาคม  2561  ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) คร้ังที่ 7/2561  

เวลา 13.30 น. ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน  สํานักงานอธิการบดี 
2. วันที่  11  กรกฎาคม 2561 ประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้ งที่  7/2561 เวลา 09.30 น.                

ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน  สํานักงานอธิการบด ี
3. วันท่ี 12 กรกฎาคม 2561 ประชุมคณะกรรมการสงเสริมฯ คร้ังที่  7/2561  เวลา 09.30 น.         

ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน  สํานักงานอธิการบด ี
4. วันที่  25 กรกฎาคม 2561 ประชุมสภาคณาจารยฯ  ครั้ งท่ี  1/2561 เวลา 13.30 น.                  

ณ หองประชุมอยุธยา – โปรตุเกส  สํานักงานอธิการบดี  
 

ผลการดําเนินงานคณะกรรมการดําเนินงาน ITA มิถุนายน พ.ศ. 2561 
1. วันที่ 1-13 มิถุนายน 2561 คณะกรรมการดําเนินงาน ITA ตรวจทานขอมูลเอกสารหลักฐาน     

เชิงประจักษ (Evidence-based) กอนนําเสนออธิการบดี และท่ีปรึกษาโครงการโรงเรียนนายรอยตํารวจ ตามลําดับ 
2. วันที่ 13 - 14 มิถุนายน 2561 จัดทําลิงกขอมูลและเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ (Evidence-

based) และบันทึกขอมูลลงในซีดี 
3.  วันที่  15 มิถุนายน 2561 จัดสงขอมูลเอกสารตามแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ 

(Evidence-based) รูปแบบอิเล็กทรอนิกสไฟลลงในซีดี และจัดสงไปยังท่ีปรึกษาโครงการโรงเรียนนายรอยตํารวจ 
 

แผนการดําเนินงานคณะกรรมการดําเนินงาน ITA กรกฎาคม – สิงหาคม พ.ศ. 2561 
1. วันที่ 15 กรกฎาคม 2561 ท่ีปรึกษาโครงการโรงเรียนนายรอยตํารวจ แจงคะแนนแบบสํารวจ   

เชิงประจักษเบื้องตนทาง email ของผูประสานงาน 
2. วนที่  16 - 31 กรกฎาคม 2561 มหาวิทยาลัยสงหลักฐานประกอบการอุทธรณคะแนนแบบ

สํารวจเชิงประจักษณ 
3. วันที่ 15 สิงหาคม 2561 ท่ีปรึกษาแจงคะแนนแบบสํารวจเชิงประจักษหลังอุทธรณ ทาง email 

ของผูประสานงาน 
4. ภายในตุลาคม 2561 สกอ. จัดสงรายงานผลการประเมิน ITA ใหแกหน วยงานที่ เขารับ          

การประเมิน จัดสงทางไปรษณียตามที่อยูของหนวยงาน 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ   

 

ระเบียบวาระที่ 5.17.5  รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษาและวิจัยและพัฒนา 

 สาระสําคัญโดยยอ 
  ผลการดําเนนิงาน เดือน มิถุนายน 2561 

1. วันที่ 19 มิถุนายน 2561 เปนประธาน ตอนรับคณะเจาหนาที่และบุคลากรจากกองพัฒนา
นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ณ  กองพัฒนานักศึกษา 
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2. วันที่ 20 - 24 มิถุนายน 2561 เปนประธานในการจัดโครงการคายแลกเปลี่ยนเรียนรูสังคม
พหุวัฒนธรรม ป 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และเดอะคาวาลิคาซา รีสอรท  จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

3. วันที่ 28 - 29 มิถุนายน 2561 เปนประธานโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกองพัฒนา
นักศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 

 กิจกรรมที่จะดําเนินการ 
  1. โครงการคายปฐมนิเทศนักศึกษาใหมและแนะแนวการใชชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย 
ประจําปการศกึษา 2561 ระหวางวันที่ 16 - 21 กรกฎาคม 2561 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย 
  รุนที่ 1 วันท่ี 16-18 กรกฎาคม 2561 จํานวนทั้งสิ้น 573 คน ประกอบดวย 
  - คณะครศุาสตร      จํานวน 131 คน  
  - คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี    จํานวน  91 คน 
  - คณะวิทยาการจัดการ     จํานวน 105 คน 
  - คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  จํานวน 246 คน 
  รุนที่ 2 วันท่ี 19-21 กรกฎาคม 2561 จํานวนทั้งสิ้น 602 คน ประกอบดวย 
  - คณะครศุาสตร      จํานวน 136 คน  
  - คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี    จํานวน  89 คน 
  - คณะวิทยาการจัดการ     จํานวน 126 คน 
  - คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  จํานวน 251 คน 

 

  มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 
     

ระเบียบวาระที่ 5.17.6  ผูชวยอธิการบดีฝายประกันคุณภาพ 

 สาระสําคัญโดยยอ 

  ผลการดําเนนิงาน เดือนมิถุนายน 2561 
1. วันท่ี 4 มิถุนายน 2561 แจงประกาศผลการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี  (ARU KM Day)        

ครั้งที่ 3 ตามประกาศมหาวิทยาลัยฯ เลขท่ี 156 ลงวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2561 
2. วันท่ี 13 มิถุนายน 2561 จัดโครงการรางวัลแนวปฏิบัติที่ดี  (ARU KM Day) ครั้งที่  3      

เพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณ พัฒนางานสูความเปนเลิศ วิทยากรโดย ผศ.ปรานี  พรรณวิเชียร        
ณ หองประชุมตนโมก อาคารบรรณราชนครินทร 

3. วันที่ 19 มิถุนายน 2561 จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาและดําเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษา ครั้งที่ 3/2561 ณ หองประชุมอยุธยา-อาเซียน 

4. วันที่  22 มิถุนายน 2561 จัดประชุมคณะกรรมการประจําสํานักงานอธิการบดี             
และ คณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพ สํานักงานอธิการบดี ครั้งที่ 2/2561 ณ หองประชุมอยุธยา-
อาเซยีน 
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5. วันท่ี 26 มิถุนายน 2561 เปนวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการการกรอกขอมูลรายงาน     
การประเมินตนเอง ปการศึกษา 2560 ระดับหลักสูตร คณะครุศาสตร ผานระบบ CHE QA Online 

6. วันที่ 28 มิถุนายน 2561 เปนวิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การถายทอดประสบการณ
และแนวทางในการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและการเขียนรายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร 
ใหกับหลักสูตรที่จะรบัการประเมินเพื่อขอข้ึนทะเบียน TQR คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 

แผนการดําเนนิงาน  เดือนกรกฎาคม 2561 
1. วันท่ี 3 กรกฎาคม 2561 จัดทําและปรับแกไข (ราง) แผนบริหารความเสี่ยง สํานักงาน

อธิการบดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ หองประชมุงานอาคารสถานท่ีฯ  
2. วันที่ 11 - 12 กรกฎาคม 2561 จัดประชุมเตรียมความพรอมรับการประเมินคุณภาพ

ภายนอก (สมศ.) รอบสี ่
3. วันที่ 16 - 31 กรกฎาคม 2561 ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจําป

การศึกษา 2560 
4. วันที่ 16 - 31 กรกฎาคม 2561 ประเมินหลักสูตรที่ขอขึ้นทะเบียนหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและ

มาตราฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ  ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ TQR : Thai Qualifications Register  
จํานวน 11 หลักสูตร ดังนี ้

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
1. วันที่ 16 กรกฎาคม 2561 ประเมินหลักสูตรนิเทศศาสตร 
2. วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 ประเมินหลักสูตรนิติศาสตร 
3. วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ประเมินหลักสูตรภาษาไทย 
คณะวิทยาการจัดการ 
4. วันที่ 17 กรกฎาคม 2561 ประเมินหลักสูตรคอมพิวเตอรธุรกิจ 
5. วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 ประเมินหลักสูตรการจัดการโลจิสติกส 
6. วันที่ 20 กรกฎาคม 2561 ประเมินหลักสูตรเศรษฐศาสตรธุรกิจ 
คณะครศุาสตร 
7. วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 ประเมินหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 
8. วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 ประเมินหลักสูตรคณิตศาสตร 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
9. วันที่ 21 กรกฎาคม 2561 ประเมินหลักสูตรวิศวกรรมการจัดการ 
10. วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 ประเมินหลักสูตรคณิตศาสตร 
11. วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ประเมินหลักสูตรเกษตรศาสตร 
 

มติ/ความคดิเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 5.17.7  ผูชวยอธิการบดีฝายบริการวิชาการและสหกิจศึกษา 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. วันที่ 4 มิถุนายน 2561 พิธีลงนาม บันทึกขอตกลงความรวมมือ ทางวิชาการดาน     

การพัฒนาฝมือแรงงานสาขาเทคโนโลยีชั้นสูง ระหวาง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
สถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน 15 พระนครศรีอยุธยา  และ บริษัท คอรปอเรชั่น เทคโนโลยี โซลูชั่น 
จํากัด  ทั้ งสามฝ ายรวมมือ กันใหบ ริการวิชาการ ส งเสริม  สนับสนุน  และพัฒนาศักยภาพ                
ใหนักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา แรงงานในสถานประกอบกิจการ และบุคคลทั่วไป เพื่อถายทอด
เทคโนโลยีชั้นสูง ในภาคอุตสาหกรรมการผลิต CAD/CAE/CAM/CNC”  ณ  หองประชุม  ชั้น 2 อาคาร 100 ป 

2. วันที่ 5 - 7 มิถุนายน 2561 เขารวมประชุมวันสหกิจศึกษาไทย ครั้งที่  9  โดยมี
เครือขายสหกิจศึกษาภาคเหนือตอนลางเปนเจาภาพในการจัดกิจกรรมในครั้งน้ี  จ.พิษณุโลก 

3. วันที่ 12 มิถุนายน 2561 เขารวมประชุมคณะกรรมการอํานวยการพัฒนาทักษะอาชีพ 
ผูมีบัตรสวัสดิการแหงรัฐจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คร้ังที่ 1/2561 ณ หองประชุม 3 ชั้น 4 ศาลากลาง
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

4. วันที่ 13 - 15 มิถุนาย2561 โครงการอบรมหลักสูตรคณาจารยนิเทศก เครือขายสหกิจ
ศึกษาภาคกลางตอนบน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเจาคุณทหารลาดกระบัง 

5. วันท่ี 18 มิถุนายน 2561 บันทึกขอตกลงความรวมมือการดําเนินงานหนวยบมเพาะ
วิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา ป พ.ศ. 2561 ระหวาง สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ณ หองประชุม ศาสตราจารยวิจิตร ศรีสอาน  ชั้น 5 
สาํนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ) 

6. วันท่ี 19 มิถุนายน 2561 ประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสาน
พลังประชารัฐประจําจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (คสป.) คร้ังที่ 4/2561 ณ หองประชุม 3 ชั้น4 ศาลา
กลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

7. วันที่ 22 มิถุนายน 2561  บันทึกขอตกลงความรวมมือ ระหวาง มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา กับ บริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) และบริษัทในกลุมฯ  ณ หองประชุม 
อาเซี่ยน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

8. วันที่ 28 มิถุนายน 2561 ประชุมเชิงปฏิบัติการรายภูมิภาคเพ่ือเตรียมความพรอม    
การอบรมยกระดับธงฟาฯ ณ ศูนยประชุมไบเทค บางนา กทม  

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  คร้ังที่  8/2561 

 

44 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอื่น ๆ 

ระเบียบวาระที่   6.1 กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  คร้ังท่ี 
8/2561 

สาระสําคัญโดยยอ 
มหาวิทยาลัยกําหนดใหมีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 

8/2561  ในวันอังคารท่ี 14 สิงหาคม 2561  เวลา 13.30 น. ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน  
อาคารศรีอโยธยา (สํานักงานอธิการบดี)  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา โดยขอใหกรรมการ
ทุกทานเขารวมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกลาวโดยพรอมเพรียงกัน 

 

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
     รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่  6.2  ขอเสนอแนะจากแตละหนวยงาน  
 

- ไมมี -  

 

เลิกประชุมเวลา  17.00 น.  
 

 

 

 

 

นางนงคราญ คงสมทรง ผูจัดทํารายงานการประชุม 
นางลักขณา เตชวงษ ผูตรวจรายงานการประชุม 


