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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) 
ครั้งที่  5/2562 

วันอังคารที่  14  พฤษภาคม  2562  เวลา 13.00 – 16.34 น. 
ณ  หองประชุมอยุธยา – อาเซียน  อาคารศรอีโยธยา (สํานกังานอธกิารบดี)  

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

ผูมาประชุม 
1. อาจารย ดร.เกษม บํารุงเวช อธิการบดี       ประธาน 
2. อาจารยจิรศักดิ์ ชุมวรานนท รองอธิการบดีฝายบริหาร      กรรมการ 
3. ผศ.อราม   ชนะโชต ิ รองอธิการบดีฝายนโยบายและแผน    กรรมการ 
4. ผศ.ดร.อดิศร  ภูสาระ  รองอธิการบดีฝายวิชาการ      กรรมการ 
5. ผศ.ธาตร ี  มหันตรัตน รองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษฯ     กรรมการ 
6. รศ.ดร.ชูสิทธิ ์ ประดับเพ็ชร รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษาฯ    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 ผูอํานวยการสถาบันวจิัยฯ           กรรมการ 
13. อาจารย ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา       กรรมการ 
14. ผศ.สาโรช  ปุริสังคหะ ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและ 

     เทคโนโลยีสารสนเทศ      กรรมการ 
15. อาจารย ดร.นริสานันท  เดชสุระ ผูอํานวยการสํานักงาน 

     คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา     กรรมการ 
16. อาจารยสุทัศน อูทอง  ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ    กรรมการ 
17. นายเกียรติศักดิ์ เจริญใจ  (แทน) ผูอํานวยการกองกลาง     กรรมการ 
18. นายวีรศกัดิ์  โพธิ์ภิรมย รักษาการผูอํานวยการกองนโยบายฯ       กรรมการ 
19. นางสารภ ี  พูลศิริ  ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา     กรรมการ 
20. นางเบญญาภา สอนพรม ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา     กรรมการ 
21. นางลักขณา  เตชวงษ  ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี    กรรมการและเลขานุการ 
22. นางศิขรินทร  สุวรรณทัศน นิติกร                 ผูชวยเลขานุการ 
23. นางสาวกาญจนพิชญา  ภิญญา รักษาการหัวหนางานกิจการคณะกรรมการ  ผูชวยเลขานุการ 
24. นางนงคราญ  คงสมทรง เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป            ผูชวยเลขานุการ 
25. นางปยะนุช  สุขเพ็ชร  เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป            ผูชวยเลขานุการ 
26. นางจิราพร  พัฒนธนกิจ เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป            ผูชวยเลขานุการ 
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ผูลาประชุม 
1. ผศ.บุญไท   เจริญผล  ผูชวยอธิการบดีฝายงานประกันคุณภาพ    ติดราชการ 
 

ผูเขารวมประชุม 
1. อาจารยพิเนต  ตันศิร ิ  ประธานศูนยภาษาและการศกึษานานาชาติ 
2. อาจารยมนภัทร  บุษปฤกษ ประธานคณะกรรมการดําเนินงานศูนยฝก 

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

   คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
10. นางสาวพิจิกามาศ  แยมบู  หัวหนาสํานักงานสํานักวิทยบริการฯ 
11. นางสาวเบญจลักษณ  ชิดชาญชัย รกัษาการหัวหนางานประกันคุณภาพ 
12. นางอริสสา   บัวเจริญ  นักวิเทศสัมพันธ 
13. นายไอศูรย   จิตรกระแสร นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
 

เริ่มประชุม   เวลา 13.00 น. 
 

          ประธานพิจารณาจํานวนกรรมการที่มาประชุมและเห็นวาครบองคประชุมแลว จึงเปด                 
การประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 1.1  การสัมภาษณจากคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ 
 

 สาระสําคัญโดยยอ 
 ประธานขอบคุณผูบริหารทุกทานที่รวมกันทํางาน  และจากการที่คณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผลงานไดเชิญอธิการบดีใหความเห็นในการดําเนินงานนั้น  ก็รูสึกภูมิใจและดีใจ        
ที่ผูบริหารทุกทานรวมมือกันในการดําเนินงานตาง ๆ และคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ไดสอบถาม
วาในฐานะที่จะหมดวาระนั้น  จะฝากอะไรกับมหาวิทยาลัย   ประธานจึงมอบหมาย ดังนี้คือ 1. ตองการ
เห็นผูบริหารในการคิดงานรวมกันในภาพรวมของมหาวิทยาลัย  ตองการใหคิดในมุมของอธิการบดี       
องครวมไดอะไร  มุมของหนวยงานแตละหนวยทําอยางไรใหเรื่องนั้นตองเขมแข็ง  แตตองปฏิบัติตาม
ขอบเขตของแตละหนวยงาน  เกณฑการตัดสินใจควรนําปญหาและการตัดสินใจของมหาวิทยาลัยเปนหลัก  
อยูบนพ้ืนฐานของนักศึกษาและมหาวิทยาลัย  การแบงงานกันทํา  และตองการเห็นการผลักดันในแตละ
เรื่องของแตละหนวยงาน คนละ 1 เรื่อง 
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 มติ/ความเห็นของที่ประชมุ 
   รับทราบ   

 

ระเบียบวาระท่ี 1.2   การใชตัวยอชื่อของมหาวิทยาลัย 
 

 สาระสําคัญโดยยอ 
 จากการเปลี่ยนชื่อกระทรวงและทุกมหาวิทยาลัยมีการกําหนดอักษรยอหนวยงาน  ซึ่งพบวา
มหาวิทยาลัยราชภัฏใชตัวยอตางกัน  ดังนั้นในสวนของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา              
จะขอกําหนดเปน มรภ.อย.    
 

 มติ/ความเห็นของที่ประชมุ 
   รับทราบ    

 

ระเบียบวาระท่ี 1.3  การตรวจเย่ียมขององคมนตร ี
 

 สาระสําคัญโดยยอ 
 ในวันท่ี 14 พฤษภาคม 2562  ไดรับการประสานจากทีมเลขานุการขององคมนตรีวาจะมา
ตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัย ในวันท่ี 7 มิถุนายน 2562  และไดเรียนวาขอใหไดอธิการใหมกอนจะไดหรือไม  
แตทานก็ไดแจงวาไดมีการวางแผนไวแลว  สิ่งที่ทานตองการพบคือบุคลากรทุกทาน  โดยในวันที่ 7 
มิถุนายน 2562 นั้น ชวงเชาพบบุคลากร  ใชเวลาประมาณ 2 ชั่วโมง สถานที่ขอหารือกอน  วัตถุประสงค 
คือ 1.เพ่ือติดตามการพัฒนาทองถ่ินทั้ง 5 พ้ืนที่  2.เพื่อสรางความเขาใจกับบุคลากร  ถึงทิศทางของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ  เพ่ือผลักดันกิจกรรมในการชวยชาวบานไดอยางไร  การนําเสนอแบบสั้น ๆ จะดวย วี
ดีทัศน หรืออะไรก็หารือกันอีกที   
 เนื้อหาท่ีตองนําเสนอ ประกอบดวย 

1. กระบวนการ พบผูวา  ลงพ้ืนที่ปรึกษาปญหาและความตองการ   
2. มอบเจาภาพหลักรับผิดชอบ 
3. เจาภาพแตละพ้ืนที่วางแผน (เศรษฐกิจ  สังคม  สิ่ งแวดลอม  ศิลปวัฒนธรรม          

ตามแนวพระราชดําริ  แตละพ้ืนที่ทําอะไรบาง  ภาพรวมแตละดาน 
4. ผลการดําเนินงานเปนอยางไร  และไดอะไรเปนรูปธรรม 
5. ปญหาและอุปสรรค 
6. สิ่งที่จะตองดําเนินการตอไป 
7. รับฟงขอคิดเห็น คําแนะนํา จากทีมองคมนตร ี
8. มีผูแทนของมหาวิทยาลัยพูดในภาพรวม และเจาภาพหลักแตละพื้นท่ีนําเสนอ 
รศ.ดร.ชูสิทธิ์   ประดับเพ็ชร  กลาววา เมื่อปที่แลวองคมนตรีไดเขาหองประชุมและ

มหาวิทยาลัยนําเสนอแตละโครงการ  ซึ่งตอนนั้นยังไมไดนําเสนอแตละพื้นที่  เนื่องจากเพ่ิงตั้งงบประมาณ       
โดยไดนําเสนอโครงการบริการวิชาการ จํานวน 10 โครงการ  และไดพบนักศึกษาคณะครุศาสตร  ในชวง
บายลงพ้ืนที่ที่บางนมโค  สวนในปนี้ตองนําเสนอของทั้ง 5 พื้นท่ี  ที่ไดจัดสรรงบประมาณแผนดินและ
งบประมาณของมหาวิทยาลัยวาไดดําเนินการอยางไรบาง  ไดวางแผนกับทีมของสถาบันวิจัยและพัฒนา    
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ในการดําเนินการโดยเลือกพื้นที่บานลําทราย ตําบลคลองจิก อําเภอบางปะอินไว  เนื่องจากไดมีการ
ดําเนินการไปมากแลว  และเปนทางผานที่ทานเดินทางกลับ  ไดปรึกษากับพ้ืนที่แลว  สวนของการนําเสนอ
ตองการใหชาวบานไดพูดวาลงพื้นที่แลว   ไดอะไร  ควรจะทําเปนวีดีทัศน ของท้ัง  5 พ้ืนที่ ๆ ละ ไมเกิน 
10 นาที และซักถามหลังนําเสนอ ขณะนี้ไดทํา 2 พ้ืนที่แลว  และทําเปนสารคดีเฉลิมพระเกียรติ  ตางคน
ตางทําก็จะแตกตางกันไป  ซึ่งจะมีการประชุมในเร็วๆนี้  ที่ไดวางแผนไวคือ เริ่มจากใหอธิการไดนําเสนอ
ภาพรวมทั้ง 5 พื้นท่ีที่เลือกมา  มีการดําเนินการอยางไร  การประชาคม  การลงพื้นที่  การจัดสรร
งบประมาณใหแตละพ้ืนที่  เนนวีดีทัศน  และใหชาวบานไดพูด  ประมาณ 45 – 50 นาที และมีประเด็น
ซักถามจากองคมนตรี เสร็จแลวรับประทานอาหาร  และชวงบายลงพื้นท่ีที่คลองจิก 

ผศ.ดร.สุจิตกัลยา  มฤครัฐอินแปลง  กลาววา  จากท่ีประสานงานเบื้องตน  ขณะนี้ที่บานลํา
ทราย ตําบลคลองจิกทําหลายอยาง  ท่ีทําครบวงจรจะเปนเรื่องเกี่ยวกับเห็ดและผลิตภัณฑที่มหาวิทยาลัย
สงเสริมไปคือการทําซาลาเปาไสเห็ด  น้ําพริกเห็ด  เห็ดทอดกรอบ  กิมจิเห็ด  ในวันที่ 7 มิถุนายน 2562     
จะประสานไปยังพ้ืนที่ใหชาวบานจัดเตรียมไว  โรงเพาะตาง ๆ พ้ืนที่ในการรับรองจะเปนโฮมสเตยเรือนไทย  
และในวันเสารท่ี 18 พฤษภาคม 2562 จะลงพื้นที่ไปหารือกับชาวบานตอไป 

อธิการบดี  กลาววา  ในการลงพ้ืนที่ขอใหมีตัวแทนเพื่ออธิบายในภาพรวม  และเจาะลึก
เฉพาะเรื่องเห็ด  การนําเสนอเปนวีดีทัศน  ใหมีรูปของคณบดี  และชาวบานนําเสนอ  สวนการนําเสนอใช
เวลา 10 นาที หรือนอยกวานั้น และภายหลังจากนั้นเปนการสอบถาม  แตละพื้นที่ตองหารือกับทีมงาน
เขียนสคลิปออกมาในแตละดาน  เนื้อหาตั้งแตตนในแตละพ้ืนที่   หลังจากที่ไดรับมอบหมายแลว            
ไปดําเนินการและผลเปนอยางไร  ปญหาเปนอยางไร  แนวโนมจะทําอยางไรตอไป  ใหไปเขียนสคลิปและ
นํามาดูกอนที่จะทําวีดีทัศน  ใหเขียนสั้น ๆ  

รศ.ดร.ชูสิทธิ์  ปรดับเพ็ชร  กลาววา  ขอใหคณบดีคณะครุศาสตรเตรียมเรื่องการผลิตและ
พัฒนาครู  อาจจะมีประเด็นที่สอบถาม   

นางสาวสุธีรา  มูลดี กลาววา  ประเด็นการทําสารคดีที่ผานมา  ไดทํา 2 พื้นที่ คือ ที่ตําบล
คลองจิก  และที่บานลาว  และประเด็นสัมภาษณ คือ  

1. ปญหาและความตองการ 
2. มหาวิทยาลัยเขาไปอยางไร  ครั้งแรกที่เขามาในป พ.ศ.ใด  ไปกับใคร เชน ผูวาราชการ 

หรือนายอําเภอ 
3. เขาไปทําโครงการอะไร  ขั้นตอนอยางไร 
4. ชาวบานไดรับอะไรบางจากโครงการนี้ 
5. ชาวบานมีความรูสึกอยางไรในการพัฒนาทองถิ่น 
6. ใหพูดถึงความซาบซึ้งของในหลวงรัชกาลที่ 10 ที่ฝากราชภัฏมาใหพัฒนาทองถ่ิน 
ทางสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศไดทําเสร็จไปแลว 1 พ้ืนที่ ไดนําเสนอ       

การประชุมที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คือ ของบานลาว  ในประเด็นของการพัฒนาผลิตภัณฑ        
จากเชือกกลวย  และในประเด็นของศูนยการเรียนรูโรงเรียนที่บานลาว เสร็จไป 1 คลิป แตตองถายทําเพ่ิม
ในสวนของคณบดีและอาจารยผูดูแลโครงการ  และที่ตําบลคลองจิกนําเสนอในเรื่องของสิ่งแวดลอม และมี
หลายประเด็นท่ีเขาไปชวยพัฒนาโครงการ และเหลือ 3 พื้นที่ ที่ตําบลพะยอม (คณะครุศาสตร) ในประเด็น
เรื่องของการพัฒนาหองสมุดเรื่องของการศึกษา  หองสมุด และบานลําไทรในประเด็นในเรื่องของหองสมุด  
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และบานอบทม เรื่องของเศรษฐกิจ โดยจะนัดสัมภาษณผูบริหารและอธิการบดี และจัดทําวีดีทัศนใหเสร็จ
ภายใน 31 พฤษภาคม 2562 ตอไป 

อธิการบดี กลาววา คลิปที่ทําไปแลวนั้น  จะเปดในโทรทัศนทั่วไป  แตตอนนี้จะเนนใน
เน้ือหา ไมจําเปนตองตามนั้นทั้งหมด  แตละพื้นที่ทําอะไร  ปญหาและความตองการคืออะไร  เขาไปทํา
อะไร         มีหนวยงานใดบาง  ผลเปนอยางไร  ชาวบานรูสึกอยางไร  ใหชาวบานไดพูด  จัดทําคลิป 1 ชุด 
รวมทั้ง 5 พ้ืนที ่  

ดร.นริสานันท  เดชสุระ  กลาววา  คลิปท่ีไปถามชาวบาน  อาจจะสอบถามชาวบานในสิ่งที่
จะนําไปตอยอดภายหลังจากที่มหาวิทยาลัยไดลงพ้ืนที่ไปแลว  เพ่ือใหเกิดการพัฒนาอยางยั่งยืน  
องคมนตรีอาจจะชื่นชมมหาวิทยาลัย  

ประธาน  กลาววา  มอบหมายเจาของพื้นที่ไประดมความคิด  และสงกลับมาที่ รศ.ดร.ชูสิทธิ ์ 
ประดับเพ็ร โดยเร็ว และมอบใหผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดีจัดทําคําสั่งเพ่ือใหบุคลากรทุกคนเขารวม
ฟงองคมนตรีโดยพรอมเพรียงกัน  และใหรวมถึงครูของโรงเรียนสาธิตดวย  และหากผูใดไมสามารถมารวม
ประชุมไดไมตองจัดทําบันทึกเสนอมา  ใหเปนหนาที่ของหนวยงานบริหารจัดการ  และใหใชสถานท่ีคือ
หอประชุมของมหาวิทยาลัย  
 

 มติ/ความเห็นของที่ประชมุ 
   รับทราบ   

 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชมุ 

ระเบียบวาระที่ 2.1  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  ครั้งที่  4/2562  

สาระสําคัญโดยยอ 
มหาวิทยาลัยไดกําหนดใหมีการประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.)               

ครั้งที่ 4/2562 เม่ือวันอังคารที่ 23 เมษายน  2562 เวลา 13.00 น. ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  (ก.บ.) นําเสนอรายงานการประชุม ครั้งที่ 
4/2562 เพ่ือขอใหที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 

 

มต/ิความคิดเห็นของที่ประชุม 
  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 4/2562              
โดยไมมีการแกไข 
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ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม 

ระเบียบวาระที่ 3.1  รายงานขอมูลการดําเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ครั้งที่ 4/2562 

สาระสําคัญโดยยอ 
  เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) นําเสนอรายงานขอมูลจากการดําเนินงานและ   
ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันอังคารที่ 23  เมษายน  
2562  ดังตอไปนี้ 

ระเบียบ
วาระท่ี 

เร่ือง 
มติท่ีประชุม/ขอเสนอแนะ 

และขอส่ังการ 
ผลการปฏิบัตติามมต ิ

4.1 ขอความเห็นชอบกาํหนดแนวทางการขอ
อนุญาตใชประโยชนในที่ดินราชพัสดุแทน
การทาํสัญญาเชากับกระทรวงศึกษาธิการ 

ที่ประชุมยังไมขอพจิารณาการขออนุญาตใช
ประโยชนในที่ดินราชพัสดแุทนการทาํสัญญาเชา
กับกระทรวงศึกษาธกิาร   โดยขอใหผูบรหิารชุด
ใหมไดพิจารณาตอไป  รวมทั้งไดเสนอให
ความเหน็เพื่อประกอบการพิจารณา  ดังตอไปนี ้
1. จากเอกสารมหาวิทยาลยัอาจใหเชาชวงอยู    
ซึ่งขัดกับสัญญาเชาที่ดินขอ 7 คือ ผูเชาจะไมนํา
ที่ดินที่เชา  อาคารหรือสิ่งปลกูสรางในที่ดินที่เชา
ทั้งหมดหรือบางสวนไปใหเชาชวง  และ
มหาวิทยาลยัไดเก็บคาเชามา  อีกทั้งสัญญาจะ
สิ้นสุดในเดือนธันวาคม 2562  ขอเสนอวาควรให
ผูบริหารชุดใหมไดพิจารณาในเรื่องนี้ตอไป 
2. หากเก็บคาเชา เห็นวาไมเกิดประโยชนใน   
การเชา  และทุกอยางมีการเปลี่ยนแปลง  เดมิจะ
สรางเปนวิทยาเขต แตไมสามารถทาํได  แนวทาง
คือจะเชาตอหรอืไม  หากเชาตอควรตองวางแผน
วาจะนาํไปใชประโยชนอยางไร  ตองมกีาร
กําหนดทิศทางที่ชัดเจน 
3. มหาวิทยาลยัเคยมแีนวคิดทีจ่ะทาํโซลาฟารม  
แตมีขอจาํกัดเรื่องระยะเวลา 25 ป  และขณะนี้ก็
จะใกลหมดสัญญาเชาและที่ดนิก็ไมใชกรรมสิทธิ์
ของมหาวิทยาลัยโดยตรง หลังจากที่หมดสญัญา
แลว  ที่ผานมาเปนการเชาที ่แตตอไปจะเปนการ
ขอใชพื้นทีจ่ากกรมธนารักษ ไมใชจาก
กระทรวงศึกษาธกิาร  หากใชตามวัตถุประสงค
เดิมคือเพื่อการศึกษา  ก็ยังของบประมาณได และ
ไมมีขอจํากัดเรื่องระยะเวลา   
4. หากจะเชาตอทีป่ระชุมเสนอวาควรจะมี
คณะทํางานเพือ่ศึกษาความเปนไปได 

- แจงมติการประชุมใหแกหนวยงาน        
ที่เกี่ยวของไดรับทราบ 
 

4.2 ขอความเห็นชอบและขอเสนอแนะ (ราง) 
รายงานประจาํป 2561 มหาวิทยาลัย     
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ใหปรับแกไขตามขอเสนอแนะ และใหนาํเขา
เปนวาระสืบเนื่อง โดยมีขอเสนอแนะ 
ดังตอไปนี้ 
1. ปกหนา แกไขคําวา annul  เปน   

annual 

- แจงมติการประชุมใหแกหนวยงาน        
ที่เกี่ยวของไดรับทราบ 

- อยูระหวางการดาํเนินการปรับแกไข 
- นําเสนอคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัย (ก.บ.) เปนวาระสืบเนื่อง
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ระเบียบ
วาระท่ี 

เร่ือง 
มติท่ีประชุม/ขอเสนอแนะ 

และขอส่ังการ 
ผลการปฏิบัตติามมต ิ

2. ปกใน แกไขคําวา annul เปน annual 
3. หนา 3 ธงประจํามหาวิทยาลยั สีแดง   

(อยูดานลาง) แกไขเปน (อยูดานลาง) 
4. หนา 5 คานยิมองคการ “เสียสละ สามคัคี  

มีใจใฝรู” คําวา “มีใจใฝรู” ควรปรับ
เพราะเปนคําที่ใชกับตัวบุคคลมากกวา
องคกร  ขอเสนอคําวา “มีน้ําใจ” 

5. หนา 5 คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค 
ขอ 1 ดานความรู ใหเพิ่มเติม รูวิธีหา
ความรู 

6. หนา 5 คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค 
ขอ 4 ดานบุคลิกนิสัย ใหเพิ่มเติม เปนผูที่
มีวินัย    

7. หนา 6 การแบงสวนราชการตาม
กฎกระทรวง ระดับคณะ ใหปรับขอมูล 
ใหเทากัน 

8. หนา 9 แกนามสกุลนายกสภา
มหาวิทยาลัย เปน จีระวุฒ ิ

9. หนา 9 แกไขชื่อกับรูปภาพของนาย
ปราจิณ  เอีย่มลาํเนา  

10.  หนา 11 ขอ 11 นามสกุลของ ผศ.ดร.
อัจฉรา แกไขเปน หลอตระกูล 

11.  หนา 13 ตรวจสอบคณะกรรมการของ
สภาคณาจารยและขาราชการใหถูกตอง 

12.  หนา 15 ชือ่ ผศ.ดร.อัจฉลา แกไขเปน 
ผศ.ดร.อัจฉรา หลอตระกูล   

13.  หนา 25 หลักสูตรของคณะวิทยาการ
จัดการ กับ คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีสลบักัน 

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

15.  หนา 26 ตรวจสอบหลักสูตรครุศาสตร
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศกึษา วาปดหลักสูตรไปหรือยัง 

16.  หนา 26 เรียงลําดับที่ใหมใหถูกตอง 
และลําดับที่ 2 อาจารยประจําหลกัสตูร
ใหตัดชื่อของ ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ 
ออก 

17.  หนา 26 ลาํดับที่ 4 อาจารยประจํา
หลักสูตร ตัดชื่อของ รศ.ดร.อภินันท    
จันตะนี ออก 

18.  หนา 27-33 อาจารยประจําหลกัสูตร 
ใหตรวจสอบตําแหนงทางวิชาการให
ถูกตอง และหลังชื่อมีสัญลักษณ * มี
ความหมายวาอยางไร ใหไปแกไขให

ตอไป 
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ระเบียบ
วาระท่ี 

เร่ือง 
มติท่ีประชุม/ขอเสนอแนะ 

และขอส่ังการ 
ผลการปฏิบัตติามมต ิ

ถูกตอง 
19.  หนา 30 คณะวิทยาการจัดการ ลาํดับที่ 

3 อาจารยประจาํหลักสูตร ตัดชือ่ของ  
ดร.อภิชาติ พานสุวรรณ ออก 

20.  หนา 31 ลาํดับที่ 10 อาจารยประจํา
หลักสูตร ตัดชื่อของ  นายพิเนต ตันศิริ 
ออก 

21.  หนา 46 ผลการดําเนินงานดานการวจิยั  
รูปแบบการนาํเสนอของแตละหนวยงาน
ใหเหมือนกัน และเชื่อมโยงกันได 

22.  หนา 109 วรรค 2  ตัดขอความวา 
“บรรยากาศเมื่อชวงเชาที่ผานมา” ออก 

23.  การขอขอมูลจากคณะ ใหใสขอมูลที่มี
อยูแลวไปกอน และใหคณะชวยกรอก
เพิ่มเติมและตรวจสอบความถูกตอง และ
เมื่อกรอกขอมูลเรียบรอยแลวใหจัดสงไป
ยังแตละคณะเพื่อตรวจสอบความถกูตอง
กอนรวมเลม 

24.  วางแผนการทํางานกบัคณะทํางานอยาง
จริงจังวาตองมีหนาที่อะไรบาง  เชน  ทมี
ประสานงาน ทีมบรรณาธกิาร 

25.  ไมควรจะจํากัดขอบเขตเฉพาะ 4 คณะ 
ตองครอบคลุมพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
และครอบคลุม 8 หนวยงาน  

26.  ตรวจสอบความถูกตองของขอมูล       
คําถูกคําผิด  ตาํแหนงทางวิชาการใน
ปจจุบันใหถกูตอง 

27.  ใหตั้งทีมงาน และปรับเปลี่ยนรปูแบบ  
การนําเสนอขอมูล  และวางกระบวนการ
ขั้นตอนใหม ไมจําเปนตองทํารูปแบบเดมิ   

4.3 ขอความเห็นและขอเสนอแนะรายงานผล
ภาวะการณมีงานทาํของบัณฑิต            
ปการศึกษา 2561 (ขอมูลบัณฑิตจบป
การศึกษา 2560) 

ใหนํากลับไปแกไขตามขอเสนอแนะของ 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) 
และใหนํากลับมาพิจารณาเปนวาระสืบเนื่อง
ตอไป 
ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย (ก.บ.) มีดังตอไปนี ้
1. ควรมีวิธีการอื่นในการเก็บแบบสอบถาม 

เชนใหตอบแบบสอบถามในวันที่บัณฑิต
มาจองชุดครุย 

2. ตอบแบบสอบถามผานทางระบบโดยให
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศออกแบบให 

3. มอบทีมงานไปตรวจสอบวาเปนขอมลูใน
ปไหน ใหกําหนดระยะเวลาเพื่อใหได
ขอมูลที่มีความชัดเจน  มีการวางแผนใน
หลายรปูแบบ  โดยผานคณะและ

- แจงมติการประชุมใหแกหนวยงาน        
ที่เกี่ยวของไดรับทราบ 

- แนวทางการแกไขปญหาการเก็บขอมูล
ภาวะการณมีงานทําของบัณฑิต 

-  จากการปรึกษาหารือรวมกับกองพัฒนา
นักศึกษา เพือ่หาแนวทางในการเก็บขอมูล
ภาวะการมีงานทาํของบัณฑิต โดยทําแนว
ปฏิบัติดังนี ้

- ใหบัณฑิตตอบขอมูลภาวะการมีงานทํา
ของบัณฑิต ในวันจัดกิจกรรมปจฉิมนิเทศ
ของมหาวิทยาลยั โดยกองพัฒนานกัศึกษา 
จะใหบัณฑิตแตละคณะทําการตอบผาน 
QR Code ของแตละคณะ 

- กองพัฒนานักศึกษา จัดทํา ไลนกลุม
บัณฑิตแตละคณะ เพื่อจัดสงขอมูลการรบั
พระราชทานปริญญาบัตร และสง QR 
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ระเบียบ
วาระท่ี 

เร่ือง 
มติท่ีประชุม/ขอเสนอแนะ 

และขอส่ังการ 
ผลการปฏิบัตติามมต ิ

สาขาวิชาเพื่อใหไดขอมูลการตอบกลบั  
และควรมีเงื่อนไขบังคับในการตองตอบ
แบบสอบถาม 

CODE เพ่ือติดตามใหบัณฑิตทําการตอบ
ภาวะการมีงานทาํของบัณฑิตเพ่ิมเติม 

- งานประกันคณุภาพ จัดทําเอกสาร QR 
CODE ประชาสัมพันธการติดตามให
บัณฑิตทําการตอบภาวะการมีงานทําของ
บัณฑิต โดยแนบไปกับจดหมายแจงให
บัณฑิตทําการรายงานตวัเขารับ
พระราชทานปริญญาบัตร  โดยงาน
ประกันคณุภาพจัดของบสาธารณูปโภค 
(คาสแตมป) ในการดาํเนินงานดังกลาว
เพิ่มเติม 

- สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ (IT) รวมกับ กองพัฒนา
นักศึกษา เก็บขอมูลภาวะการมีงานทํา
ของบัณฑิต ผานระบบการรายงานตวัเขา
รับพระราชทานปริญญาบัตร 

4.4 ขอความเห็นชอบ (ราง) ระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
วาดวย  คาใชจายสนับสนุนในการทํา
ผลงาน พ.ศ. .... 

เห็นชอบในหลักการ (ราง) ระเบยีบ
มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา    
วาดวย คาใชจายสนับสนุนในการทําผลงาน 
พ.ศ. ....  และเมื่อปรับแกไขเรียบรอยแลวให
นํามาพิจารณาเปนวาระสืบเนื่องในการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
(ก.บ.) ครั้งตอไป  
ขอเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย (ก.บ.) มีดังตอไปนี ้
1. ขาดหลักเกณฑวธิกีารในการจาย 
2. เพ่ิมบทเฉพาะกาลใหครอบคลุมตั้งแต

เมื่อไหร  ใครบาง 
3. หาขอมูลจากที่อื่นมาเปนฐานในการ

พิจารณา 
4. พิจารณาตัวเลขคาใชจายในการสนับสนนุ

การทําผลงานใหเหมาะสม 
5. ใหทบทวนคาตอบแทนของบุคลากรสาย

สนับสนุนวิชาการดวย 

- แจงมติการประชุมใหแกหนวยงาน        
ที่เกี่ยวของไดรับทราบ 

- อยูระหวางการดาํเนินการปรับแกไข 
- นําเสนอคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัย (ก.บ.) เปนวาระสืบเนื่อง
ตอไป 
 

4.5 ขอความเห็นชอบการจัดตั้งโครงการจัดตั้ง
ศูนยภาษาและการศึกษานานาชาติ (สวน
งานภายใน) ใหมีระดับคณะ/สาํนักหรือ
เทียบเทาตามประกาศคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา เรื่อง หลักเกณฑการจัดตั้งสวน
งานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 
2555 

ยังไมพิจารณา  ใหนาํไปปรับแกไขและให
นําเขาการประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย (ก.บ.) เปนวาระสืบเนื่องตอไป   
ที่ประชุมมีขอเสนอแนะทีห่ลากหลายในการ
ผลักดันโดยอยูภายใตเงื่อนไข ดังตอไปนี้  
1. ใหปรับวาระใหมเปนโครงการยก     

ระดับ...... 
2. รปูแบบการจัดทําเอกสารใหตรงกับการ

เสนอวาระ และมีรายละเอียดตาม
รูปแบบที่กําหนด 

3. ผลักดันใหเปนหนวยงานภายใน   
4. ตองไมกระทบกับเงนิรายไดของ

- แจงมติการประชุมใหแกหนวยงาน        
ที่เกี่ยวของไดรับทราบ 

- นําเสนอการประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งท่ี 5/2562 วันที ่
14 พฤษภาคม 2562 เปนวาระสืบเนื่อง 
 
 

4.6 ขอความเห็นชอบ (ราง) ระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
วาดวย  การจัดตั้งและบริหารโครงการ
จัดตั้งศูนยภาษาและการศึกษานานาชาติ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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ระเบียบ
วาระท่ี 

เร่ือง 
มติท่ีประชุม/ขอเสนอแนะ 

และขอส่ังการ 
ผลการปฏิบัตติามมต ิ

มหาวิทยาลัย  
5. ตองพัฒนางานวิชาการเปนหลัก และ

ลักษณะงานไมจัดตั้งทับซอนกับ
หนวยงานอื่น เชน วิจัย   

6. มีหนาที่จัดการเรยีนการสอนในสาขาที่
เปนนานาชาต ิ

7. ตามพระราชบัญญัตกิารบริหารสวนงาน
ภายใน พ.ศ.2550 การจัดตั้งหนวยงานตอง
ทําเปนขอบังคับไมใชระเบียบ 

 

   มติ/ความเห็นของที่ประชมุ 
   รับทราบ   

 

ระเบียบวาระที่  3.2  ขอความเห็นชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา วาดวย การจัดตั้งและบริหารศูนย
ภาษาและการศึกษานานาชาติ พ.ศ. 2562 

 สาระสําคัญโดยยอ 
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 4/2562 ที่ประชุมไดมี

มติใหศูนยภาษาและการศกึษานานาชาติ  นําขอเสนอแนะจากที่ประชุมไปปรับแกไขโดยปรับระเบียบ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  วาดวย  การจัดตั้งและบริหารศูนยภาษาและการศึกษา

นานาชาติ พ.ศ. 2562 เปน ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย การจัดตั้งและ

บริหารศูนยภาษาและการศึกษานานาชาติ พ.ศ. 2562 และนําเสนอเขาเปนวาระสืบเนื่อง              

ในการประชุมความตอไป 
 

มติ/ความเห็นของที่ประชมุ 
 เห็นชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  วาดวย  การจัดตั้งและ
บริหารศูนยภาษาและการศึกษานานาชาติ พ.ศ. 2562 และใหนําเสนอคณะกรรมการปรับปรุงและยกราง
กฎหมายและการประชุมสภามหาวิทยาลัยตอไป 
 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) มีขอเสนอแนะ ดังตอไปนี ้

1. เสนอใหเปลี่ยนชื่อ  “ขอบังคับฯ วาดวย การจัดตั้งและบริหารศูนยภาษาและการศึกษา
นานาชาติ พ.ศ. 2562” เปน “การบริหารศูนยภาษาและการศึกษานานาชาติ พ.ศ. 2562”    

2. ใหตรวจสอบความถูกตองในการอางอิงพระราชบัญญัติจัดตั้ งหนวยงานภายใน          
พ.ศ. 2550 หรือกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวของ 

3. แกไข ขอ 3 บรรดาขอกําหนด ประกาศ หรือคําสั่งอ่ืนใด ซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบ       
ใหแกเปน ซึ่งขัดหรือแยงกับขอบังคับ   

4. ควรนําแนวทางของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ท่ีไดแนะนํากรณีของ
สํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาวาใหจัดทําเปนโครงการจัดตั้ง และจัดทําขอบังคับฯ  วาดวย  การ



 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา  ครั้งที่  6/2562 

 

11 

บริหารและการดําเนินงาน..... 
5. ขอ 8 อํานาจหนาที่ (2) ใหความเห็นชอบแผนพัฒนาศูนยภาษาและการศึกษานานาชาติ

อาจจะเปนการเพิ่มงานใหกับคณะกรรมการที่มาดําเนินงาน  ควรจะมีการบูรณาการรวมกัน  เนื่องจากทุก
หนวยงานตองทําแผนรวมกันอยูแลว  โดยขอใหมีแผน และใชคําใหสอดคลองกับของมหาวิทยาลัย   

6. ขอ 8 (4)  ควรเปนอํานาจของสภามหาวิทยาลัยในการออกระเบียบ และขอ 8 (5)       
ควรเปนอํานาจของคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม) 

7. หมวด 1 ขอ 6 (3)  จัดการศึกษาหลักสูตรนานาชาติในสาขาวิชาตาง ๆ  คงเปนเรื่องใน
อนาคต 

8. ขอ 14 วรรค 2 “ใหอธิการบดีแตงตั้งผูมีคุณสมบัติตามขอ 10” แกไขเปน “ใหอธิการบดี
แตงตั้งผูมีคณุสมบัติตามขอ 12” 

9. ขอ 15 (6) เปลี่ยนจาก “คณะกรรมการ” เปน “คณะกรรมการอํานวยการ” 
10. หมวด 3 เงินรายได  หากเปนหนวยงานภายในที่จัดตั้งเทียบเทาคณะ ไมสามารถใชเงิน

อุดหนุนจากเงินงบประมาณแผนดินได  ใหใชเฉพาะเงินรายไดท่ีมาจากคาธรรมเนียมและเงินรายไดอ่ืน ๆ 
และหาทางแกไขตอไปเรื่องงบประมาณ   
 

ระเบียบวาระที่   3.3  ขอความเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา  เ ร่ือง  หลักเกณฑและวิธีการจาย
คาตอบแทนการจัดทําผลงาน เพื่อขอกําหนดตําแหนงประเภท
วิชาชีพเฉพาะ และเชี่ยวชาญเฉพาะ 

 สาระสําคัญโดยยอ 
ตามที่งานนิติการไดเสนอ(ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย คาใชจาย

สนับสนุนในการทําผลงาน พ.ศ. .... ตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ในคราวประชุม
ครั้งที่ 4/2562 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการ และใหนําเขาที่ประชุมอีกครั้งเปนวาระสืบเนื่องโดย
มีขอเสนอแนะใหปรับปรุงแกไข ดังนี้ 

(1) ขาดหลักเกณฑในการจาย 
(2) เพ่ิมบทเฉพาะกาลใหครอบคลุมตั้งแตเมื่อไหร ใครบาง 
(3) หาขอมูลจากที่อ่ืนมาเปนฐานในการพิจารณา 
(4) พิจารณาตัวเลขคาใชจายในการสนับสนุนการทําผลงานใหเหมาะสม 
(5) ใหทบทวนคาตอบแทนของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการดวย 
บัดนี้ งานนิติการ ไดปรับปรุงแกไข โดยศึกษาขอมูลจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มาเทียบเคียงหลักเกณฑและวิธีการจาย สรุปรายละเอียดดังนี้ 
1. เปลี่ยนชื่อเรื่องจากระเบียบเปน (ราง) “ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการจายคาตอบแทนการจัดทําผลงาน เพ่ือขอกําหนดตําแหนงประเภทวิชาชีพ
เฉพาะ และเชี่ยวชาญเฉพาะ” โดยอาศัยอํานาจการออกประกาศตามมาตรา 31 แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 และขอ 8 (2.4) ของระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย 
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การบริหารจัดการเงินรายไดของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556 ที่กําหนดการใชเงินรายไดในเรื่องอ่ืน ๆ ที่อธิการบดี
เห็นควรโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน (ก.บ.ง.)  

2. เงื่อนไขการจายคาตอบแทนการทําผลงานเพื่อเสนอขอกําหนดตําแหนงประเภทวิชาชีพ
เฉพาะและเชี่ยวชาญเฉพาะ ดังนี ้

2.1 จายจากเงินรายไดของมหาวิทยาลัย 
2.2 จายใหเมื่อสภามหาวิทยาลัยอนุมัติตําแหนง 
2.3 ใหผูที่ผานการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยยื่นความจํานงขอคาตอบแทนที่         

งานบริหารทรัพยากร และใหงานบริหารทรัพยากรเสนอเรื่องขออนุมัติมหาวิทยาลัยตอไป 
2.4 ไมตองมีบทเฉพาะกาล เนื่องจากประกาศกําหนดใหบุคลากรสายสนับสนุนยื่นความ

จํานงเมื่อสภามหาวิทยาลัยอนุมัติ  
 2.5 ตัวเลขคาใชจายในการทําผลงาน สวนใหญจะเปนคาถายเอกสารจัดสงใหคณะกรรมการ

รอบแรก และรอบแกไข ซึ่งเมื่อเทียบเคียงกับมหาวิทยาลัยอ่ืน ปรากฏตามตาราง ดังนี้ 
 

ลําดับ รายการ มรภ. 
พิบูลสงคราม 

(บาท) 

มรภ.
นครราชสีมา 

(บาท) 

มรภ. 
พระนครศรีอยุธยา 

(บาท) 
1 ระดับชํานาญการ 7,500 5,000 10,000 
2 ระดับชํานาญการพิเศษ 15,000 8,000 20,000 
3 ระดับเชี่ยวชาญ 22,500 10,000 30,000 
4 ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ 40,000 15,000 40,000 

 

มติ/ความเห็นของที่ประชมุ 
 เห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  เรื่อง  หลักเกณฑและ
วิธีการจายคาตอบแทนการจัดทําผลงาน  เพื่อขอกําหนดตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ  และเชี่ยวชาญ
เฉพาะ และใหนําเสนอคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน (ก.บ.ง) ตอไป  
 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) มีขอเสนอแนะ ดังตอไปนี ้

1. ในประกาศไมไดระบุกรณีหากไมมีงบประมาณในการจาย  เนื่องจากเปนรายไดของ
มหาวิทยาลัย  และเสนอใหกองนโยบายและแผนตั้งงบประมานสวนนี้ไวรองรับดวย 

2. ใหงานนิติการตรวจสอบความถูกตองของกฎหมายกรณีใหบุคคลท่ีไดรับการแตงตั้งให
ดํารงตําแหนงสูงข้ึนกอนวันที่ประกาศใชบังคับจะมีสิทธิรับคาตอบแทนการจัดทําผลงานจะกระทําได
หรือไม  เนื่องจากชวงเวลาที่ดําเนินการยังไมมีกฎหมายรองรับ 

3. อัตราคาตอบแทนให เปนไปตามที่คณะกรรมการปรับปรุ งและยกรางกฎหมาย            
ของมหาวิทยาลัย 
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ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องนําเสนอเพื่อพจิารณา 
 

ระเบียบวาระที่ 4.1  ขอความเห็นชอบ (ราง) บันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวาง
สถาบันขงจ่ือแหงมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

 

 สาระสําคัญโดยยอ 
 ดวยสถาบันขงจื่อแหงมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญและสาขาวิชาภาษาจีน  คณะมนุษยศาสตร

และสังคมศาสตรมีความสนใจที่จะรวมกันพัฒนาความรวมมือทางวิชาการ  เพ่ือพัฒนาศักยภาพ     
การจัดการเรียนการสอนภาษาจีนใหกับนักศึกษา  โดยมีกรอบความรวมมือ  คือดําเนินกิจกรรม
แลกเปลี่ยนความรวมมือทางดานวิชาการ  ดานจิตรกรรม  ดานภาษา  ดานดนตรี และดานวัฒนธรรม
รวมกัน  และกิจกรรมอ่ืน ๆ ที่มีความสนใจรวมกัน นั้น 

 
 
  

มติ/ความเห็นของที่ประชมุ 
 เห็นชอบ (ร าง) บันทึกขอตกลงความร วมมือทางวิชาการระหวางสถาบันขงจื่ อ                
แหงมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  และมอบคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตรไปดําเนินการลงนามแทนมหาวิทยาลัย และรายงานผลการดําเนินงานใหมหาวิทยาลัยทราบ
ตอไป 
 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) มีขอเสนอแนะจุดประสงคเพื่อพัฒนาความ
รวมมือฯ ดังตอไปนี้ 

1.  ก.  ควรปรับเปน  รวมมือในการพัฒนาการเรียนการสอน การวิจัย  การบริการวิชาการ  
และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมจีนรวมกันตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยระหวางคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตรและสถาบันขงจื่อ 
 2.  ข. ควรปรับเปน  พัฒนาอาจารย  บุคลากร  และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 
 3.  ค. ควรปรับเปน  รวมกันพัฒนาและจัดกิจกรรมทางดานภาษาและวัฒนธรรม 

4.  แลกเปลี่ยนนวัตกรรม  เทคโนโลยีทางดานการศึกษา 
5.  งบประมาณตองไมสงผลกระทบตอมหาวิทยาลัยและควรจะเปนงบของใครตองชัดเจน  
6.  การวัดระดับภาษาจีนใหเปนกิจกรรมหนึ่งของการทําความรวมมือ 
 

ระเบียบวาระที่ 4.2  ขอความเห็นชอบ (ราง) นโยบายการจัดสรรและการบริหารงบประมาณ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

 สาระสําคัญโดยยอ 
 ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาตองมีการจัดสรรและการบริหารงบประมาณ

ประจําปทุกป  เพื่อใหการจัดสรรและการบริหารงบประมาณ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563  สอดคลอง
กับนโยบายรัฐบาล  นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัย  พันธกิจ  และบริบทอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ  รวมทั้ง
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เพ่ือใหหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยใชเปนแนวทางในการจัดสรรและการบริหารงบประมาณของ
หนวยงานใหเกิดประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  ตามพันธกิจทีห่นวยงานรับผิดชอบตอไป นั้น 

 

มติ/ความเห็นของที่ประชมุ 
 เห็นชอบ (ราง) นโยบายการจัดสรรและการบริหารงบประมาณ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2563 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) มีขอเสนอแนะ ดังตอไปนี ้
1. ขอ 6 เพ่ิมพระบรมราโชบายของรัชกาลท่ี 10 และพระปฐมบรมราชโองการฯ “เราจะสืบสาน 

รักษา และตอยอด และครองแผนดินโดยธรรมเพื่อประโยชนสุขแหงอาณาราษฎรตลอดไป” 
2. ขอ 1 และขอ 8  ใชคําวา “จัดสรรงบประมาณ” ซ้ํากันซึ่งบางเรื่องเปนการบริหารจัดการ  
3. การจัดสรรงบประมาณตองอยูภายใตกรอบยุทธศาสตร เปาหมาย  และกลยุทธของ

มหาวิทยาลัย 
4. คํานึงถึงประสิทธิภาพสูงสุดและลดความซ้ําซอน   การมีสวนรวม  โปรงใส  ตรวจสอบได 

 

ระเบียบวาระที่ 4.3  ขอความเห็นชอบ (ราง) กรอบวงเงินงบประมาณ  ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

 สาระสําคัญโดยยอ 
 ตามที่กองนโยบายและแผน  งานแผนงานและงบประมาณ  มีหนาที่ในการจัดทําประมาณ

การรายรับ – รายจายของมหาวิทยาลัย  ไดดําเนินการรวบรวมขอมูล  วิเคราะห  ประมวลผล  และ
ดําเนินการจัดทํา (ราง) กรอบวงเงินงบประมาณ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  เพ่ือใหทุกหนวยงานได
ทราบงบประมาณและใชเปนแนวทางการดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ  นั้น 

 

มติ/ความเห็นของที่ประชมุ 
 เห็นชอบ (ราง) กรอบวงเงินงบประมาณ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบประมาณ

รายรับ จํานวน 718,344,400 บาท  และงบประมาณรายจาย จํานวน 690,854,400 บาท 

   คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) มีขอเสนอแนะ คือ กอนที่จะไปจัดทําแผน
ในวันที่ 23 – 24 พฤษภาคม 2562 จะตองแจงทางคณะวามีกรอบอยูจํานวนเทาไหร  ใหสวนกลาง
เทาไหร  พื้นฐานของมหาวิทยาลัยเทาไหร  ที่เหลือใหนํามาจัดสรรเปนรายหัวของแตละคณะ  และเมื่อ
เสนอโครงการมาจะไดพิจารณาไดอยางรวดเร็วข้ึน  มอบกองนโยบายและแผนวางกรอบของแตละ
คณะใหมีความชัดเจน  เพ่ือจะไดจัดสรรงบประมาณได  และใหจัดสรรเกินกรอบเผื่อคณะ/หนวยงาน
อ่ืนเหลือจะไดสามารถเติมเต็มได   
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ระเบียบวาระที่ 5 แจงผลและนําเสนอแผนงานที่จะดําเนินการของหนวยงานตาง ๆ  
ระเบียบวาระที่ 5.1 คณบดีคณะครุศาสตร 
   

 สาระสําคัญโดยยอ 
 

รายงานสรุปผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

 ตามแผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจําปงบประมาณ       

พ.ศ. 2561 คณะครุศาสตรไดรับมอบหมายใหเปนผูรับผิดชอบตัวชี้วัด (KPI) เรื่องการพัฒนาโรงเรียน

เครือขาย ใหมีคะแนน ONET ทุกรายวิชาไมนอยกวารอยละ 50 หลังจากสิ้นสุดการดําเนินงาน และ

ขณะนี้สถาบันทดสอบการศึกษาแหงชาติองคการมหาชน (สทศ.) ไดประกาศผล O-NET ประจําป    

พ.ศ. 2562 เรียบรอยแลว คณะครุศาสตรจึงขอรายงานผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการผลิตและ

พัฒนาครูและบุคลากรทางการศกึษา 

ตารางเปรียบเทียบผลคะแนน ONET เฉลี่ยระดับประเทศระหวางป 2560 – 2561 

ลําดับ
ที ่

วิชา ระดับชั้น ป.6  ระดับชั้น ม.3  
ประจําป 
2560 

ประจําป 
2561 

ผลตาง
คะแนน 

เปรียบเทียบ
ระหวางป 

ประจําป 
2560 

ประจําป 
2561 

ผลตาง
คะแนน 

เปรียบเทียบ
ระหวางป 

1 คณิตศาสตร 37.12 37.50 +0.38 เพ่ิมขึ้น 26.30 30.04 +3.74 เพ่ิมขึ้น 
2 วิทยาศาสตร 39.12 39.93 +0.81 เพ่ิมขึ้น 32.28 36.10 +3.82 เพ่ิมขึ้น 
3 ภาษาไทย 46.58 55.90 +9.32 เพ่ิมขึ้น 48.29 54.42 +6.13 เพ่ิมขึ้น 
4 ภาษาอังกฤษ 36.34 39.24 +2.9 เพ่ิมขึ้น 30.45 29.45 -1.00 ลดลง 
 เฉลี่ยรวม 39.79 43.14 +3.35 เพิ่มขึ้น 34.33 37.50 +3.17 เพิ่มขึ้น 

 

โครงการที่มหาวิทยาลัยและคณะครุศาสตรมีการพัฒนาใหกับโรงเรียนเครือขาย 

ที ่ โรงเรียน เขารวม
โครงการ
จํานวน 

โรงเรียน
มหาวิทยาลัย 

พี่เลี้ยง 

โรงเรียน 
พื้นท่ี

ยุทธศาสตร 

โรงเรียน 
ในโครงการ 

กองทุนการศึกษา 
1 วัดไชโย 1    

2 วัดชางเหล็ก (พิบูลเกียรติ) 1    

3 เทศบาลวัดแมนางปลื้ม 1    

4 มาลาอีสงเคราะห 2    

5 วัดจุฬามณี (ชุณหะจันทนประชาสรรค) 2    

6 วัดทางหลวง(เทพราษฎรรังสรรค) 2    
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ที ่ โรงเรียน เขารวม
โครงการ
จํานวน 

โรงเรียน
มหาวิทยาลัย 

พี่เลี้ยง 

โรงเรียน 
พื้นท่ี

ยุทธศาสตร 

โรงเรียน 
ในโครงการ 

กองทุนการศึกษา 
7 วัดหนองไมซุง 2    

8 วัดใหญชัยมงคล(ภาวนารังสี) 1    

9 วัดถนน 1    

10 วัดโตนดเตี้ย 1    

11 วัดพยอม 2    

12 วัดอบทม(อบทมวิทยาประชานุกูล)" 2    

13 วัดกอไผ 1    

14 วัดชาง 1    

15 วัดวิเวกวายุพัก 2    

16 วัดเยื้องคงคาราม 2    

17 วัดลาดทราย 1    

18 วัดนอย(วิบูลประชาสรรค) 1    

19 บานไผหมูขวิด (พงษผลประสาทวิทยา) 1    

20 วังนอยวิทยาภูมิ 1    

21 วิเชียรกลิ่นสุคนธอุปถัมภ 1    

22 วัดเจาบุญเกิด 1    

23 ราชสถิตยวิทยา 1    

 
สรุปผลคะแนนเฉล่ีย ONET จํานวน 4 รายวิชา ประจําป พ.ศ. 2561  

เรียงลําดับจากมากไปหานอยระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 
 

 โรงเรียนเครือขายท่ีมหาวิทยาลัย และคณะครุศาสตรมีโครงการและกิจกรรมดําเนินการ
พัฒนา จํานวน 23 โรงเรียน ซึ่งมีระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 จํานวน 21 โรงเรียน เมื่อเปรียบเทียบผล
คะแนนเฉลี่ย ONET จาก 4 รายวิชา ระหวางป 2560 – 2561 มีโรงเรียน จํานวน 14 โรงเรียนที่
คะแนนเพ่ิมขึ้นจากเดิมคิดเปนรอยละ 66.67 และจํานวน 7 โรงเรียน ที่คะแนนลดลงจากเดิม คิดเปน
รอยละ 33.33 
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ที ่ โรงเรียน คะแนนเฉลี่ยรวม 
ป พ.ศ.2560 

คะแนนเฉลี่ยรวม
ป พ.ศ.2561 

เพิ่มขึ้น/ลดลง 
จากป พ.ศ.2560 

1 วัดอบทม(อบทมวิทยาประชานุกูล) 44.95 57.45 เพ่ิมข้ึน 
2 บานไผหมูขวิด (พงษผลประสาทวิทยา) 39.21 51.41 เพ่ิมขึ้น 
3 วัดชาง 38.31 46.70 เพ่ิมข้ึน 
4 วัดกอไผ 45.75 46.53 เพ่ิมข้ึน 
5 วัดไชโย 38.67 44.11 เพ่ิมข้ึน 
6 วัดนอย(วิบูลประชาสรรค) 39.16 42.25 เพ่ิมข้ึน 
7 วัดโตนดเตี้ย 34.86 41.94 ลดลง 
8 วัดใหญชัยมงคล(ภาวนารังสี) 38.19 39.14 เพ่ิมข้ึน 
9 วัดหนองไมซุง 33.80 38.52 เพ่ิมขึ้น 
10 วัดถนน 43.88 37.84 ลดลง 
11 วัดจุฬามณี (ชุณหะจันทนประชาสรรค) 36.91 37.12 เพ่ิมข้ึน 
12 วัดพะยอม 33.65 37.00 เพ่ิมขึ้น 
13 วัดวิเวกวายุพัด 32.05 36.82 เพ่ิมขึ้น 
14 วัดชางเหล็ก (พิบูลเกียรติ) 36.72 36.47 ลดลง 
15 วัดลาดทราย 32.93 35.95 เพ่ิมข้ึน 
16 วังนอยวิทยาภูมิ 33.48 35.84 เพ่ิมข้ึน 
17 วัดทางหลวง(เทพราษฎรรังสรรค) 32.07 32.54 เพ่ิมขึ้น 
18 วัดเยื้องคงคาราม 54.00 32.16 ลดลง 
19 มาลาอีสงเคราะห 33.40 31.95 ลดลง 
20 วัดเจาบุญเกิด 30.90 29.79 ลดลง 
21 เทศบาลวัดแมนางปลื้ม 29.79 29.72 ลดลง 
 

สรุปผลคะแนนเฉล่ีย ONET จํานวน 4 รายวิชา ประจําป พ.ศ. 2561  

เรียงลําดับจากมากไปหานอยระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 

 โรงเรียนเครือขายท่ีมหาวิทยาลัย และคณะครุศาสตรมีโครงการและกิจกรรมดําเนินการ
พัฒนา จํานวน 23 โรงเรียน ซึ่งมีระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 จํานวน 13 โรงเรียน เม่ือเปรียบเทียบผล
คะแนนเฉลี่ย ONET จาก 4 รายวิชา ระหวางป 2560 – 2561 มีโรงเรียน จํานวน 12 โรงเรียนที่
คะแนนเพ่ิมข้ึนจากเดิมคิดเปนรอยละ 92.31 และ จํานวน 1 โรงเรียน ที่คะแนนลดลงจากเดิม คิดเปน
รอยละ 7.69 
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ที ่ โรงเรียน คะแนนเฉลี่ยรวม 
ป พ.ศ.2560 

คะแนนเฉลี่ยรวม
ป พ.ศ.2561 

เพิ่มขึ้น/ลดลง 
จากป พ.ศ.2560 

1 วัดอบทม(อบทมวิทยาประชานุกูล) 36.36 42.09 เพ่ิมขึ้น 
2 วัดถนน 32.42 38.19 เพิ่มข้ึน 
3 วัดจุฬามณี (ชุณหะจันทนประชาสรรค) 33.25 37.17 เพ่ิมข้ึน 
4 วัดใหญชัยมงคล(ภาวนารังสี) 30.17 36.52 เพ่ิมข้ึน 
5 วิเชียรกลิ่นสุคนธอุปถัมภ 31.02 35.24 เพ่ิมข้ึน 
6 วัดหนองไมซุง 29.36 34.55 เพ่ิมข้ึน 
7 วัดไชโย 32.62 33.88 เพ่ิมขึ้น 
8 วัดชางเหล็ก (พิบูลเกียรติ) 30.18 33.64 เพิ่มข้ึน 
9 วังนอยวิทยาภูมิ 29.25 32.34 เพ่ิมข้ึน 
10 มาลาอีสงเคราะห 31.13 31.41 เพ่ิมขึ้น 
11 เทศบาลวัดแมนางปลื้ม 26.60 30.20 เพ่ิมข้ึน 
12 วัดทางหลวง(เทพราษฎรรังสรรค) 30.70 29.98 ลดลง 
13 ราชสถิตยวิทยา 24.31 26.15 เพิ่มข้ึน 

 
สรุปผลคะแนน ONET และการเพิ่ม-ลดของคะแนนแตละรายวิชา  

ระหวางป 2560 – 2561 ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 
ที ่ วิชา จํานวน 

โรงเรียนท่ี
คะแนนเพิ่มขึ้น 

จํานวน
โรงเรียนท่ี

คะแนนลดลง 

รวม รอยละการ
เพิ่มขึ้น 

ของคะแนน 

รอยละการ
ลดลง 

ของคะแนน 

รวมรอยละ 

1 คณิตศาสตร 8 13 21 38.10 61.90 100 
2 วิทยาศาสตร 8 13 21 38.10 61.90 100 
3 ภาษาไทย 19 2 21 90.48 9.52 100 
4 ภาษาอังกฤษ 15 6 21 71.43 28.57 100 

 

สรุปผลคะแนน ONET และการเพิ่ม-ลดของคะแนนแตละรายวิชา  
ระหวางป 2560 – 2561 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 

ที ่ วิชา จํานวน 
โรงเรียนท่ี

คะแนนเพิ่มขึ้น 

จํานวน
โรงเรียนท่ี

คะแนนลดลง 

รวม รอยละการ
เพิ่มขึ้น 

ของคะแนน 

รอยละการ
ลดลง 

ของคะแนน 

รวมรอยละ 

1 คณิตศาสตร 11 2 13 84.62 15.38 100 
2 วิทยาศาสตร 11 2 13 84.62 15.38 100 
3 ภาษาไทย 11 2 13 84.62 15.38 100 
4 ภาษาอังกฤษ 4 9 13 30.77 69.23 100 
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โรงเรียนท่ีมีผลคะแนน ONET รายวิชาคณิตศาสตรมากกวารอยละ 50 

มหาวิทยาลัยกําหนดเปาหมายตัวชี้วัดผลคะแนน ONET แตละรายวิชาตองมีคะแนนรอยละ 
50 ขึ้นไป ซึ่งในป 2561  

- โรงเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่ผลคะแนนในรายวิชาคณิตศาสตรบรรลุเปาหมาย

ตัวชี้วัดจํานวน 1 โรงเรียน จากทั้งหมด 21 โรงเรียน คิดเปนรอยละ 4.76 รายละเอียดดังนี ้

ที ่ โรงเรียน ระดับชั้น คะแนน 
1 วัดอบทม(อบทมวิทยาประชานุกูล) ประถมศกึษาปที่ 6 55.00 

 

- โรงเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ไมมีโรงเรียนท่ีผลคะแนนในรายวิชาคณิตศาสตร

บรรลุเปาหมายตัวชี้วัด 

โรงเรียนท่ีมีผลคะแนน ONET รายวิชาวิทยาศาสตรมากกวารอยละ 50 

มหาวิทยาลัยกําหนดเปาหมายตัวชี้วัดผลคะแนน ONET แตละรายวิชาตองมีคะแนนรอยละ 
50 ขึ้นไป ซึ่งในป 2561  

- โรงเรียนระดับชั้นประถมศกึษาปที่ 6 ไมมีโรงเรียนที่ผลคะแนนในรายวิชาวิทยาศาสตร

บรรลุเปาหมายตัวชี้วัด 

- โรงเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ไมมีโรงเรียนท่ีผลคะแนนในรายวิชาวิทยาศาสตร

บรรลุเปาหมายตัวชี้วัด 
 

โรงเรียนท่ีมีผลคะแนน ONET รายวิชาภาษาไทยมากกวารอยละ 50 

มหาวิทยาลัยกําหนดเปาหมายตัวชี้วัดผลคะแนน ONET แตละรายวิชาตองมีคะแนนรอยละ 
50 ขึ้นไป ซึ่งในป 2561  

- โรงเรียนระดับชั้นประถมศกึษาปที่ 6 ที่ผลคะแนนในรายวิชาภาษาไทยบรรลุเปาหมาย

ตัวชี้วัดจํานวน 14 โรงเรียน จากทั้งหมด 21 โรงเรียน คิดเปนรอยละ 66.67 รายละเอยีดดังนี ้

ที ่ โรงเรียน ระดับชั้น คะแนน 
1 วัดไชโย ประถมศึกษาปที่ 6 55.18 
2 วัดหนองไมซุง ประถมศึกษาปที่ 6 52.51 
3 วัดถนน ประถมศกึษาปที่ 6 53.04 
4 วัดโตนดเตี้ย ประถมศกึษาปที่ 6 56.03 
5 วัดพะยอม ประถมศกึษาปที่ 6 52.07 
6 วัดอบทม(อบทมวิทยาประชานุกูล) ประถมศกึษาปที่ 6 76.45 
7 วัดกอไผ ประถมศึกษาปที่ 6 62.70 
8 วัดชาง ประถมศกึษาปที่ 6 67.68 
9 วัดวิเวกวายุพัด ประถมศึกษาปที่ 6 51.74 
10 วัดลาดทราย ประถมศึกษาปท่ี 6 50.88 
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ที ่ โรงเรียน ระดับชั้น คะแนน 
11 วัดนอย(วิบูลประชาสรรค) ประถมศึกษาปท่ี 6 59.61 
12 บานไผหมูขวิด (พงษผลประสาทวิทยา) ประถมศึกษาปที่ 6 66.55 
13 วังนอยวิทยาภูมิ ประถมศกึษาปที่ 6 50.42 
14 วัดใหญชัยมงคล(ภาวนารังสี) ประถมศึกษาปท่ี 6 53.02 

 

- โรงเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ที่ผลคะแนนในรายวิชาภาษาไทยบรรลุเปาหมาย

ตัวชี้วัด จํานวน 6 โรงเรียน จากทั้งหมด 13 โรงเรียน คิดเปนรอยละ 46.15 รายละเอียดดังนี ้

ที ่ โรงเรียน ระดับชั้น คะแนน 
1 วัดชางเหล็ก (พิบูลเกียรติ) มัธยมศกึษาปที่ 3 51.43 
2 วัดจุฬามณี (ชุณหะจันทนประชาสรรค) มัธยมศกึษาปที่ 3 61.56 
3 วัดหนองไมซุง มัธยมศกึษาปที่ 3 51.82 
4 วัดถนน มัธยมศกึษาปที่ 3 59.75 
5 วัดอบทม(อบทมวิทยาประชานุกูล) มัธยมศกึษาปที่ 3 67.67 
6 วิเชียรกลิ่นสุคนธอุปถัมภ มัธยมศกึษาปที่ 3 54.45 

 

โรงเรียนท่ีมีผลคะแนน ONET รายวิชาภาษาอังกฤษมากกวารอยละ 50 

มหาวิทยาลัยกําหนดเปาหมายตัวชี้วัดผลคะแนน ONET แตละรายวิชาตองมีคะแนนรอยละ 
50 ขึ้นไป  
ซึ่งในป 2561  

- โรงเรียนระดับชั้นประถมศกึษาปที่ 6 ที่ผลคะแนนในรายวิชาภาษาอังกฤษบรรลุเปาหมาย

ตัวชี้วัดจํานวน 2 โรงเรียน จากทั้งหมด 21 โรงเรียน คิดเปนรอยละ 9.52 รายละเอียดดังนี ้

ที ่ โรงเรียน ระดับชั้น คะแนน 
1 วัดอบทม(อบทมวิทยาประชานุกูล) ประถมศกึษาปที่ 6 59.50 
2 บานไผหมูขวิด (พงษผลประสาทวิทยา) ประถมศกึษาปที่ 6 51.75 
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- โรงเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 ไมมีโรงเรียนท่ีผลคะแนนในรายวิชาภาษาอังกฤษ

บรรลุเปาหมายตัวชี้วัด 
. 

จํานวนโรงเรียนท่ีมีผลคะแนน ONET สูงกวาคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศประจําป 2561 

ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 มีจํานวนทั้งหมด 21 โรงเรียน 

ที ่ สาขาวิชา คะแนน จํานวนโรงเรียน
สูงกวา 

จํานวนโรงเรียน 
ต่ํากวา 

รอยละของ
โรงเรียนท่ีคะแนน

สูงกวา 
1 คณิตศาสตร 37.50 4 17 19.05 
2 วิทยาศาสตร 39.93 6 15 28.57 
3 ภาษาไทย 55.90 6 15 28.57 
4 ภาษาอังกฤษ 39.24 3 18 14.29 

 

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 มีจํานวนทั้งหมด 13 โรงเรียน 

ที ่ สาขาวิชา คะแนน จํานวนโรงเรียน
สูงกวา 

จํานวนโรงเรียน 
ต่ํากวา 

รอยละของ
โรงเรียนท่ีคะแนน

สูงกวา 
1 คณิตศาสตร 30.04 1 12 7.69 
2 วิทยาศาสตร 36.10 2 11 15.38 
3 ภาษาไทย 54.42 5 8 38.64 
4 ภาษาอังกฤษ 29.45 1 12 7.69 

 

ผลการดําเนินงาน ประจําเดอืน เมษายน 2562 

ลําดับท่ี กิจกรรม วันที่/เวลา สถานที ่

1.  การพัฒนาทักษะและการเสรมิสรางศักยภาพ

สําหรับเด็กที่มีความตองการพิเศษ 

ทุกวันจันทร-วันศุกร ศูนยการศึกษา
พิเศษ 

2.  คลินิกสงเสริมและชวยเหลือบุคคลที่มีความ

ตองการพิเศษในสถานศึกษา/ชุมชน 

เมษายน- พฤษภาคม 
2562 

ศูนยการศึกษา
พิเศษ 

3.  ประชุมคณะกรรมการฝายพัฒนานักศึกษาและ
ทํานุศิลปวัฒนธรรม 

23 เมษายน 2562 
เวลา 15.30-17.30 น. 

หองประชุม 201 
อาคารครุสรรพสิทธิ์ 

คณะครุศาสตร 
4.  อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง  

จิตตปญญาศึกษา 

25-26 เมษายน 2562 
เวลา 15.30-17.30 น. 

หองประชุม 204 
ศูนยการศึกษา

พิเศษ 
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ลําดับท่ี กิจกรรม วันที่/เวลา สถานที ่

5.  สรรหาตัวแทนคณาจารยเปนคณะกรรมการ

ประจําคณะครุศาสตร 

(หยั่งเสียง) 

26 เมษายน 2562 
เวลา 08.30–13.00 น. 

หองสํานักงาน
คณบดีคณะครุ

ศาสตร อาคารครุ
สรรพสิทธิ์ ชั้น 2 

6.  ประชุมอาจารยฝายพัฒนานักศึกษา อาจารยท่ี

ปรึกษานักศกึษา ชั้นปที่ 1-4 

และประธานสาขาวิชาทุกสาขา 

30 เมษายน 2562  
เวลา 15.30-17.30 น. 

ณ หองประชุม 204  
อาคารครุสรรพสิทธิ์  

คณะครุศาสตร 

แผนการดําเนนิงาน ประจําเดือน พฤษภาคม 2562  

ลําดับท่ี กิจกรรม วันที่/เวลา สถานท่ี 

1.  การพัฒนาทักษะและการเสรมิสรางศักยภาพ

สําหรับเด็กที่มีความตองการพิเศษ 

ทุกวันจันทร-วันศุกร ศูนยการศึกษาพิเศษ 

2.  คลินิกสงเสริมและชวยเหลือบุคคลที่มีความ

ตองการพิเศษในสถานศึกษา/ชุมชน 

เมษายน- พฤษภาคม 2562 ศูนยการศึกษาพิเศษ 

3.  การอบรมบริการวิชาการดานการศึกษาพิเศษ พฤษภาคม–มิถุนายน 2562 ศูนยการศึกษาพิเศษ 

4.  เตรียมความพรอมนักศึกษากอนออกฝก

ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 ภาคเรียนที่ 

1/2562 และมอบปายนามสิทธิ ์

8 พฤษภาคม 2562 

เวลา 09.00-16.30 น. 

หองประชุมอาคาร 

100 ป 

5.  ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ 

ครุศาสตร ครั้งที่ 3/2562 

13 พฤษภาคม 2562 
เวลา 13.00 – 16.30 น. 

หองประชุม 211 
อาคารปฏิบัติการ
คณะครุศาสตร 

6.  กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการผลิตบัณฑติ

และดานการวิจัย 

21 พฤษภาคม 2562 
เวลา 08.30-16.30 น. 

หองประชุม 204 
อาคารครุสรรพสิทธิ์  

7.  กิจกรรมเสริมสรางสุนทรียภาพทางทัศนศิลป 
-นักศึกษาชั้นปที่ 1 คณะครุศาสตร 

22 พฤษภาคม 2562 
เวลา 08.30-16.30 น. 

คณะครุศาสตร 

8.  กิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพสําหรับนักศึกษา
คร ู
-นักศึกษาชั้นปที่ 1 คณะครุศาสตร 

23 พฤษภาคม 2562 
เวลา 08.30-16.30 น. 

คณะครุศาสตร 

9.  ประชุมสัมมนาผูบริหารสถานศึกษา ครูพ่ีเลี้ยง 

โรงเรียนเครือขายฝกประสบการณวิชาชีพครู 

และคณาจารยคณะครุศาสตร 

 

 

23 พฤษภาคม 2562 

เวลา 09.00-14.30 น. 

หอประชุม

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 
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ลําดับท่ี กิจกรรม วันที่/เวลา สถานท่ี 

10.  กิจกรรมกีฬาสานสัมพันธครุศาสตรสามัคคี 
-นักศึกษาชั้นปที่ 1 คณะครุศาสตร 

24 พฤษภาคม 2562 
เวลา 08.30-16.30 น. 

โรงยิม 1 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

11.  เตรียมความพรอมและปฐมนิเทศกอนออก

ปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน 1 นักศึกษาชั้นปที่ 

4 ภาคเรียนที่ 1/2562 

29 พฤษภาคม 2562 

09.00-16.30 น. 

หองประชุมอาคาร 

100 ป 

 
 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 

รับทราบ   
 

ระเบียบวาระที่ 5.2  คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 

 สาระสําคัญโดยยอ 
รายงานความคืบหนาการดําเนินงานยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่น 

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

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

1 โครงการศึกษาประวัติศาสตรทองถิ่นชุมชนบานลาว ต.เทวราช อ.ไชโย         
จ.อางทอง                                                                                 
- คณะทํางานจัดกิจกรรมถายทอดวิธีศกึษาประวัติศาสตรทองถ่ินใหแกผูสูงอายุ 
เพ่ือพัฒนาศักยภาพและสุขภาพของผูสูงอายุ และบูรณาการความเชี่ยวชาญของ
สาขาวิชาประวัติศาสตรกับองคความรูจากผูสูงอายุ โดยกิจกรรมสนทนากลุม 
แลกเปลี่ยนเรียนรูประวัติศาสตรทองถิ่น เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2562  
ณ ลานกลางบาน ชุมชนบานลาว ต.เทวราช อ.ไชโย จ.อางทอง   

      

2 โครงการออกแบบบรรจุภัณฑจากกระดาษและเชือกกลวยชุมชนบานลาว            
- คณะทํางานลงพ้ืนที่ศึกษาขอมูลการออกแบบบรรจุภัณฑจากวัสดุทองถิ่น
กระดาษและเชือกกลวย และวางแผนจัดเตรียมวัสดุเพื่อแปรรูปตนกลวย : วัสดุ
ทองถิ่นในชุมชนรวมกับชุมชน ระหวางวันที่ 26-27 เมษายน 2562  ณ  ชุมชน
บานลาว  อ.ไชโย  จ.อางทอง 

- คณะทํางานนํากลุมชาวบานที่เขารวมโครงการไปศึกษาดูงานการออกแบบ
บรรจุภัณฑจากวัสดุทองถิ่น  เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2562 ณ  อําเภอสวนผึ้ง 
จังหวัดราชบุร ี 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการ 
เปนโครงการ/กิจกรรมดาน 
1 2 3 4 5 6 

3 โครงการสรางอัตลักษณทางวัฒนธรรมเพ่ือสงเสริมการทองเที่ยวและเศรษฐกิจ
ของชุมชนบานลาวเวียง 

- คณะทํางานคนควาขอมูลงานวิจัยการทองเท่ียว เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562 
ณ หอสมุดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรรังสิตและหอสมุดจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

- คณะทํางานรวมกับนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตรลงพ้ืนท่ีเก็บขอมูลเชิงพื้นที่
และขอมูลดานอัตลักษณชุมชน ระหวางวันท่ี 18 – 19 เมษายน 2562           
ณ ชุมชนบานลาว ต.เทวราช อ.ไชโย จ.อางทอง  

- คณะทํางานนําคณะชาวบานท่ีเขารวมโครงการไปศึกษาดูงานเศรษฐกิจใน
ทองถิ่นเพ่ือนํามาพัฒนาเปนเสนทางการทองเที่ยว ระหวางวันที่ 20 – 21 
เมษายน 2562 ณ ชุมชนบ านเกาะเ กิด  อํา เภอบางปะอิน  จั งหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

      

4 โครงการพัฒนามัคคเุทศกนอยนักเลาเรื่องชุมชนบานลาวเพื่อความเปนอยูอยาง
ยั่งยืน 

-คณะทํางานจัดกิจกรรมประชุมคณะกรรมการดําเนินการและเก็บขอมูลในชุมชน 
เมื่อวันที่  25 เมษายน 2562   ณ  ชุมชนบานลาว ตําบลเทวราช  อําเภอไชโย  
จังหวัดอางทอง 

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ดาน 1 หมายถึง การสืบสานโครงการตามพระราชดําริและนําศาสตรพระราชาสูการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ดาน 2 หมายถึง การพัฒนาดานเศรษฐกิจ 
ดาน 3 หมายถึง การพัฒนาดานสังคม 
ดาน 4 หมายถึง การพัฒนาดานสิ่งแวดลอม 
ดาน 5 หมายถึง การยกระดับภูมิปญญาทองถ่ินและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
ดาน 6 หมายถึง การพัฒนาโรงเรียน ครู นักเรียน และ/หรือ บุคลากรทางการศกึษาในพื้นที ่
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แผนการดําเนินงานเดือนเมษายน 2562 
 

ที ่ วัน เดือน ป กิจกรรม สถานที ่

1 2 เม.ย.2562 สาขาวิชานิติศาสตร จัดกิจกรรมบรรยาย หัวขอ อาวุธปน
ศึกษา ไดรับเกียรติจากวิทยากร คือ สิบตํารวจโท เกียรติ
ณรงค แจงกรณ และสิบตํารวจโท ปยะ นาโควงศ ผูบังคับ
ห มู  ก อ ง กํ า กั บ ก า ร สื บ ส ว น  ตํ า ร ว จ ภู ธ ร จั ง ห วั ด
พระนครศรีอยุธยา 

หอง 102/1       

อาคารฉะไกรนอย

(อาคาร 1)          

คณะมนุษยศาสตร  

และสังคมศาสตร  

2 5-7 เม.ย.
2562 

ซอมเขารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปการศึกษา 
2559–2560 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

3 10 เม.ย.
2562 

รวมกิจกรรม “รวมบุญสงกรานต สืบสานวัฒนธรรมไทย” 
และ “กิจกรรมเย็นทั่วหลามหาสงกรานต ราชภัฏกรุงเกา” 
ประจําป 2562 จัดโดยสถาบัน   อยุธยาศึกษา กองพัฒนา
นักศึกษา และมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

บริเวณลาน           

วัดบรมพุทธาราม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยธุยา 

4 11 เม.ย.
2562 

จัดกิจกรรมปราศรัยใหญกอนการเลือกตั้ ง ผูสมัครรับ
เลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษา คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร ภาคปกติ ประจําปการศึกษา 2562 

บริเวณลานหนาอาคาร

บรมพุทธาราม    

(อาคาร 43)         

คณะมนุษยศาสตร  

และสังคมศาสตร  

5 17 เม.ย.
2562 

จั ดกิ จ กรรม เลื อกตั้ ง  น ายกส โมสรนั กศึ กษา  คณะ

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  ภาคปกติ  ประจํ าป

การศกึษา 2562 

หอง 104         
อาคารฉะไกรนอย
(อาคาร 1)           
คณะมนุษยศาสตร 
และสังคมศาสตร 

6 17 เม.ย.
2562 

นักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุน จัดกิจกรรมเนื่องในวัน

สงกรานต รวมรดน้ํา   ขอพรอาจารยผูสอน 

บริเวณหนาอาคาร 
บรมพุทธาราม   
(อาคาร 43)        
คณะมนุษยศาสตร 
และสังคมศาสตร 
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ที ่ วัน เดือน ป กิจกรรม สถานที ่

7 17 เม.ย.
2562 

นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ จัดกิจกรรมเนื่องในวัน

สงกรานต รวมรดน้ํา ขอพรอาจารยผูสอน 

หอง 116         
อาคารฉะไกรนอย
(อาคาร 1)           
คณะมนุษยศาสตร 
และสังคมศาสตร 

8 19 เม.ย.
2562 

รวมพิธีถวายปริญญามหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการ

พัฒนาชุมชนและสังคม แด พระพุทไธศวรรยวรคุณ (หวล      

ภูริภทฺโท) เจาอาวาสวัดพุทไธศวรรย 

วัดพุทไธศวรรย       

ต.สําเภาลม            

อ.พระนครศรีอยุธยา 

จ.พระนครศรีอยุธยา 

9 22 เม.ย.
2562 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.วาสนา บุญสม เขารับโลประกาศ
เกียรติคุณ และประกาศนียบัตร “การสอนออกอากาศ
การศึกษาทางไกลผานดาวเทียม สถานีวิทยุโทรทัศน
การศึกษาทางไกลผานดาวเทียม วังไกลกังวล จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ” ในโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ            
“การเขียนบทรายการโทรทัศนเพื่อการศึกษา” จัดโดย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร 

โรงแรมวรวนา         

หัวหิน โฮเต็ล แอนด 

คอนเวนชั่น อ.หัวหิน 

จ.ประจวบคีรีขันธ 

10 22 เม.ย.
2562 

นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร จัดกิจกรรมเนื่องในวัน
สงกรานต รวมรดน้ํา  ขอพรอาจารยผูสอน 

อาคาร 100 ป 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

11 24 เม.ย.
2562 

จัดประชุมคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร  ครั้งที่ 3/2562 

หองประชุมหมื่น

จันทราช(หอง 43110) 

อาคารบรมพุทธาราม

(อาคาร 43)        

คณะมนุษยศาสตร 

และสังคมศาสตร 

12 24 เม.ย.
2562 

สาขาวิชาภาษาญ่ีปุน จัดกิจกรรมนิทรรศการสงเสริมความ
เขาใจภาษาศิลปะและวัฒนธรรมญี่ปุน 

หอง 104 อาคารฉะ

ไกรนอย(อาคาร 1) 

คณะมนุษยศาสตร 

และสังคมศาสตร  
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ที ่ วัน เดือน ป กิจกรรม สถานที ่

13 24 เม.ย.
2562 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จัด กิจกรรมสัมมนาหลังฝ ก
ประสบการณวิชาชีพ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ รุน 
2558 ชั้นปที่ 4 

หอง 43014      

อาคารบรมพุทธาราม

(อาคาร 43)        

คณะมนุษยศาสตร 

และสังคมศาสตร 

14 24 เม.ย.
2562 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จัดกิจกรรมปจฉิมนิเทศสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ ประจําปการศึกษา 2561 

หอง 43014      

อาคารบรมพุทธาราม

(อาคาร 43)        

คณะมนุษยศาสตร 

และสังคมศาสตร 

15 25 เม.ย.
2562 

สาขาวิชาประวัติศาสตร รวมกับสาขาวิชาประวัติศาสตร 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค จัดกิจกรรมปรับพ้ืนฐานสรางสานสัมพันธ
ประวัติศาสตร ครั้งที่ 4 “สรางเครือขายระหวางสถาบัน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา” รวมลงนามสรางเครือขายความรวมมือ
ทางวิชาการและสานสัมพันธระหวางสถาบัน (MOU)  

หองประชุม            

บุญชูโรจนเสถียร            

อาคารหอวัฒนธรรม

จังหวัดนครสวรรค 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค 

16 25 เม.ย.
2562 

สาขาวิชาภาษาญี่ปุน จัดกิจกรรมมัคคุเทศกภาษาญี่ปุน ฝก
ปฏิบัติแนะนําประวัติความเปนมาและความสําคัญของ
โบราณสถาน 

โบราณสถาน          

จ.พระนครศรีอยุธยา 

17 26-27     
เม.ย.2562 

สาขาวิชานิเทศศาสตร จัดโครงการพัฒนาทักษะบัณฑิต
นิเทศศาสตร ในศตวรรษที่ 21 ภายใตชื่อโครงการนิเทศ
อาสาพัฒนาสังคมปที่ 5 ในหัวขอ “นิเทศอาสามอบ
ความสุขสูสังคม” 

สถานคุมครอง       

คนไรที่พึ่งกุมสะแก   

จ.เพชรบุร ี 

18 28 เม.ย.
2562 

เปนตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เขารวม
พิธีเจริญพระพุทธมนตเฉลิมพระเกียรติ และถวายพระพร
ชัยมงคลแด สมเด็จพระเจาอยูหัว   มหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจาสิริ กิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 

หอประชุมสงฆ     

วัดพนัญเชิงวรวิหาร  

จ.พระนครศรีอยุธยา 
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แผนที่จะดําเนินงานในเดือน พฤษภาคม 2562 

ที ่ วัน เดือน ป กิจกรรม สถานที ่

1 10 พ.ค.2562 ตอนรับคณาจารยจาก Shandong Normal University 

มาศึกษาดูงาน  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

คณะมนุษยศาสตร  
และสังคมศาสตร 

2 15 พ.ค.2562 ประชุมคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร  ครั้งที่ 4/2562 

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

3 16 พ.ค.2562 ตอนรับคณาจารยจากมหาวิทยาลัยราชนครสวรรค มา

ศึกษาดูงาน  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

คณะมนุษยศาสตร  
และสังคมศาสตร 

4 21 พ.ค.2562 ปจฉิมนิ เทศและการเตรียมความพรอมสู โลกอาชีพ 

นักศึกษาชั้นปที่ 4 

หอประชุม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

 
 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 

รับทราบ    
 

ระเบียบวาระที่ 5.3 คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
 

 สาระสําคัญโดยยอ 
 

รายงานผลการดําเนินงานโครงการยกระดับและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน                      
สําคาชุมชน OTOP 

ที ่ โครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการ 
เปนโครงการ/กิจกรรม 

1 2 3 4 5 6 
1 ประชุมคณะทํางานหมูบานเพื่อชี้แจงการขอมาตรฐานสรางผลิตภัณฑ

ชุมชน 5 ชุมชน 
- วันที่ 10 เมษายน 2562 ณ บานคลองจิก  
อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา (ผลิตภัณฑปลารา) 
- วันที่ 17 เมษายน 2562 ณ ชุมชนรอซีดี 
อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา (ผลิตภัณฑผาลายไทย) 
- วันที่ 19 เมษายน 2562 ณ บานอบทม 
อ.วิเศษชัยชาญ จ.อางทอง  (ผลิตภัณฑขาวตังดิบ) 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการ 
เปนโครงการ/กิจกรรม 

1 2 3 4 5 6 
- วันที่ 23 เมษายน 2562 ณ บานลาว 
อ.ไชโย จ.อางทอง  (ผลิตภัณฑของที่ระลึก) 
- วันที่ 25 เมษายน 2562 ณ บานพยอม 
อ.วังนอย จ.พระนครศรีอยุธยา (ผลิตภัณฑหัวไชโปว) 
      เปนการลงพื้นที่  ประชุมทําความเขาใจกับผูนําชุมชนและ 
ชาวบานในชุมชนเพ่ือทําการชี้แจงข้ันตอน วิธีการ กระบวนการในการ
ขอมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน เชน องคการอาหารและยา (อย.) 
มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน (มผช.)  และการขอใชเครื่องหมาย
ผลิตภัณฑ OTOP  ซึ่งมีผูเขารวมอบรมจํานวนพื้นที่ละ 30 คน 

2 ศึกษาดูงานผลิตภัณฑตนแบบ  
- วันที่ 23 เมษายน 2562 ณ ชุมชนรอซีดี 
อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา (ผลิตภัณฑผาลายไทย) 
 เปนการลงพ้ืนที่  ประชุมทําความเขาใจกับผูนําชุมชนและ 
ชาวบานในชุมชนศึกษาดูงานผลิตภัณฑจากหวาย กลุมสตรีวัดนาค ต.
ปากกราน อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา โดยไดรับ
เครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน (มผช.)  
 ซึ่งมีผูเขารวมอบรมจํานวนพื้นที่ละ 30 คน 
 

      

3 อบรมเชิงปฏิบัติการการสรางมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน 5 ชุมชน 
- วันที่ 29 เมษายน 2562 ณ ชุมชนรอซีดี  
อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา  
(ผลิตภัณฑผาลายไทย) 
 เชิญวิทยากรซึ่งเปนพัฒนาการอําเภอลาดบัวหลวง มาอบรมให
ความรูกระบวนการจัดตั้งกลุม ข้ันตอน/วิธีการเพ่ือขอมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ ใหกับผูนําชุมชนและ ชาวบานในชุมชน  
 ซึ่งมีผูเขารวมอบรมจํานวนพื้นที่ละ 30 คน 

      

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

ลําดับ 
ที่ 

กิจกรรม วันที่/เวลา สถานที่ 

1 กิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต (รวมกับ
สถาบันอยุธยาศึกษา) 

10 เมษายน 2562 วัดบรมพุทธาราม 

2 กิจกรรม “เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู คณะ
วิทยาการจัดการ” 

24 เมษายน 2562 หองประชุมอินทนิล 1 
อาคารเจาพระยาโกษาธิบดี 

3 กิจกรรม “อบรมการคิดวิเคราะหอยางเปน
ระบบ” 

24 เมษายน 2562 หอง 41108 
อาคารเจาพระยาโกษาธิบดี 

4 กิจกรรมฝกทักษะภาวะผูนําและการทํางาน
เปนทีม 

25 – 26 เมษายน 
2562 

ศูนยอนุรักษปาชายเลน 
คลองโคน อําเภอเมือง 
จังหวัดสมุทรสงคราม 

 
แผนการดําเนินงานประจําเดือน  พฤษภาคม  2562 
 

ลําดับ 
ที่ 

กิจกรรม วันที่/เวลา สถานที่ 

1 กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่ นักศึกษาสาขาวิชา
การจัดการโลจิสติกส ชั้นปที่ 3 

8-9 พฤษภาคม 2562 บริษัท แหลมฉบัง อินเตอร
เนชั่นแนล เทอรมินอล จาํกัด 
และบริษัท นามยง เทอรมินัล 

จํากัด (มหาชน) 
2 กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่   8 พฤษภาคม 2562 ณ บริษัท ซีพีแรม จํากดั 

จังหวัดปทุมธาน ี

3 โครงการตลาดอาสา หาดสวยดวยมือเรา ปที่ 2 ของ
นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด ชั้นปที่ 3 

19 – 20 พฤษภาคม 
2562 

ณ ชายหาดทะเลบางแสน  
จังหวัดชลบุร ี

4 ทัศนศึกษาพระบรมมหาราชวัง และวัดสําคัญใน
กรุงเทพมหานคร ของนักศึกษาสาขาวิชาการทองเที่ยว 
ชั้นปที่ 1 

10 – 11 พฤษภาคม 
2562 

พระบรมมหาราชวัง วดัพระศรี
รัตนศาสดาราม และวัดสําคัญ
ในกรุงเทพมหานคร 

5 จัดการสานสมัพันธและการทํางานเปนทีม 11 พฤษภาคม  2562 หองประชุมอินทนิล 1 

6 กิจกรรมดอกบัวบูชาพระ  วิสาขบชูา 17 พฤษภาคม 2562 วัดบรมพุทธาราม 

7 กิจกรรมเตรยีมความพรอมสูโลกอาชีพและปจฉิมนิเทศ
นักศึกษา ชั้นปท่ี 4 

22 พฤษภาคม 2562 หองประชุมอาคารบานพลู
หลวง 

8 กิจกรรมการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการสูชองทางการ
ตลาดโลกของผูประกอบการในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาและอางทอง 

23 พฤษภาคม 2562 หอง31004 อาคาร 100 ป 
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ลําดับ 
ที่ 

กิจกรรม วันที่/เวลา สถานที่ 

9 กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที ่ 
(เก็บเสนทางภาคอีสาน)  

27 – 31 พฤษภาคม 
2562 

จังหวัดนครราชสีมา , บุรรัีมย 
และอุบลราชธาน ี

10 กิจกรรมอบรมดานการพัฒนาโปรแกรมประยุกตเพ่ือ
สรางงานทางธุรกิจ 

27-28 พฤษภาคม 2562  หอง 41104 อาคาร 100 ป 

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชมุ 
รับทราบ   

 

ระเบียบวาระที่ 5.4  คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
  

 สาระสําคัญโดยยอ 
รายงานความคืบหนาการดําเนินงานยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่น กิจกรรมในเดือนเมษายน2562 
พื้นท่ี 3.  บานคลองจิก ต.คลองจิก อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยธุยา /ผูรับผิดชอบ คณะวิทยาศาสตรฯ 

 

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

1 กิจกรรมในวันที่ 2 – 3  เมษายน  2562  เปนการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ  “การสราง
มาตรฐานผลิตภัณฑน้ําพริกเห็ดกรอบ”  และ  “การสรางมาตรฐานผลิตภัณฑเห็ดสวรรคทาง
เครื่อง”  โดยมี  ผูชวยศาสตราจารย  ดร.พิทยา  ใจคํา  และอาจารย  ดร.พิชิต  โชดก  เปน
วิทยากร  กิจกรรมเปนการทบทวนหลักสูตร  และกระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑใหเปน
มาตรฐานเดียว  รวมทั้งประชุมเบื้องตนเก่ียวกับการใชประโยชนศูนยการเรียนรูการเพาะ
เห็ด  และแปรรูปผลิตภัณฑจากเห็ดตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  กิจกรรมในครั้งนี้จัดที่
วิสาหกิจชุมชน  ตําบลคลองจิก  มีผูเขารวมประชุมทั้ง  30  คนตอวัน 

      

2 กิจกรรมในวันที่ 23 เมษายน 2562 เปนการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเตรียม และยืด
อายุการเก็บรักษาวัตถุดิบเพ่ือใชในการผลิตผลิตภัณฑอาหารจากเห็ด” โดยมี ผูชวย
ศาสตราจารย ดร.พิทยา ใจคํา และคณะกรรมการดําเนินโครงการฯ เปนวิทยากร กิจกรรม
เปนการฝกการเตรียมเห็ดอบแหงโดยการใชพลังงานแสงอาทิตย (Solar drying) และการ
อบแหงโดยใชลมรอน (Hot-air drying) โดยเห็ดที่ผานการอบแหงจะนําไปใชในการพัฒนา
ผลิตภัณฑสแน็คเห็ด เห็ดสวรรค และน้ําพริกเห็ดกรอบตอไป กิจกรรมในครั้งนี้จัดที่วิสาหกิจ
ชุมชนตําบลคลองจิก มีผูเขารวมอบรมจํานวน 32 คน 

      

3 กิจกรรมในวันที่ 30 เมษายน 2562 เปนการจัดกิจกรรมประชุมแบบมีสวนรวมเรื่อง “การ
พัฒนา และใชประโยชนศูนยการเรียนรูการเพาะเห็ด และแปรรูปผลิตภัณฑอาหารจากเห็ด
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง” กิจกรรมเปนการประชุม และดําเนินการจัดตั้งปายแสดง
นิทรรศการของศูนยการเรียนรูการเพาะเห็ด และแปรรูปผลิตภัณฑอาหารจากเห็ดตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมในครั้งนี้จัดที่วิสาหกิจชุมชนตําบลคลองจิก มีผูเขารวมประชุม
จํานวน 34 คน 
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พื้นท่ี 1.  บานลาว  ตําบลเทวราช อําเภอไชโย จังหวัดอางทอง/ผูรับผิดชอบ คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 
 

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

1 ในวันที่  2  พฤษภาคม  2562  มีกําหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ “การ
พัฒนาความฉลาดทางสุขภาพ (Health Literacy) ของผูสูงอายุและผูปวยโรคไม
ติดตอเรื้อรัง (NCDs) ในชุมชน บานลาว”  โดยมีรูปแบบการใหความรูเก่ียวกับการ
พัฒนาความฉลาดทางสุขภาพโดยเฉพาะดานพฤติกรรมของการบริโภค รวมถึงการ
สงเสริมใหผูสูงอายุมีแนวทางการยกระดับคุณภาพชีวิตและดูแลสุขภาพของผูสูงอายุ
โดยมีกลุมเปาหมายเขารวมประชุม  30  คน 

      

 
ดาน 1 หมายถึง การสืบสานโครงการตามพระราชดําริและนําศาสตรพระราชาสูการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ดาน 2 หมายถึง การพัฒนาดานเศรษฐกิจ 
ดาน 3 หมายถึง การพัฒนาดานสงัคม 
ดาน 4 หมายถึง การพัฒนาดานสิง่แวดลอม 
ดาน 5 หมายถึง การยกระดับภูมปิญญาทองถ่ินและทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
ดาน 6 หมายถึง การพัฒนาโรงเรยีน ครู นักเรียน และ/หรือ บุคลากรทางการศึกษาในพ้ืนที ่

 
ผลการดําเนินงานเดือนเมษายน 2562 
วันที่ กิจกรรม สถานท่ี 

2 – 3  เมษายน  
2562  

ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิทยา ใจคํา ไดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสราง
มาตรฐานผลิตภัณฑน้ําพริกเห็ดกรอบ” และ “การสรางมาตรฐานผลิตภัณฑ
เห็ดสวรรคทางเครื่อง” โดยมี ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิทยา ใจคํา และ
คณะกรรมการดําเนินโครงการฯ เปนวิทยากร กิจกรรมเปนการทบทวน
หลักสูตร และกระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑใหเปนมาตรฐานเดียว รวมทั้ง
ประชุมเบื้องตนเก่ียวกับการใชประโยชนศูนยการเรียนรูการเพาะเห็ด และ
แปรรูปผลิตภัณฑจากเห็ดตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมในคร้ังนี้จัดที่
วิสาหกิจชุมชนตําบลคลองจิก มีผูเขารวมประชุมจํานวน 30 คนตอวัน 

วิสาหกิจชมุชนตําบลคลอง
จิก อ.บางปะอนิ              
จ.พระนครศรีอยธุยา 

5-7 เมษายน 
2562 

เนื่องจากในชวงวันที่ 5-7 เมษายน 2562 เปนชวงการฝกซอมบัณฑิตเพ่ือจะ
เขาพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจําป 2561 ทางสาขาวิชาเคมีได
ดําเนินการจัดกิจกรรมใหนักศึกษาสาขาวิชาเคมีชวยกันทําซุมถายรูปบัณฑิต
ของสาขาวิชาเพื่อใชในงานวันซอมใหญ นอกจากนี้อาจารยและนักศึกษา
สาขาเคมีปจจุบันไดรวมจัดงานเล้ียงตอนรับและแสดงความยินดีใหแก
บัณฑิตในวันที่ 5 เมษายน 2562 กิจกรรมเปนไปดวยความชื่นมื่น 
 
 
 

บริเวณหนาหอง 505 
และ หอง 503 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ม.ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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วันที่ กิจกรรม สถานท่ี 
10 เมษายน 

2562 
สาขาวิชาเคมีสาขาวิชาเคมีไดจัดกิจกรรมทําบุญ สรงน้ําพระและรวมรดน้ํา
ขอพรอาจารยอาวุโส ที่สถาบันอยุธยาศึกษาไดจัดขึ้น ณ วัดบรมพุทธาราม  

ซ่ึงมีอาจารยและนักศึกษาสาขาวชิาเคมีเขารวมกิจกรรมในครั้งนี้ดวย 

วัดบรมพุทธาราม         
วัดสิงหารามองคพระหนา
มหาวิทยาลัย 

23 เมษายน 
2562 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิทยา ใจคํา ไดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การ
เตรียม และยืดอายุการเก็บรักษาวัตถุดิบเพ่ือใชในการผลิตผลิตภัณฑ
อาหารจากเห็ด” โดยมี ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิทยา ใจคํา และ
คณะกรรมการดําเนินโครงการฯ เปนวิทยากร กิจกรรมเปนการฝกการ
เตรียมเห็ดอบแหงโดยการใชพลังงานแสงอาทิตย (Solar drying) และการ
อบแหงโดยใชลมรอน (Hot-air drying) โดยเห็ดที่ผานการอบแหงจะ
นําไปใชในการพัฒนาผลิตภัณฑสแน็คเห็ด เห็ดสวรรค และน้ําพริกเห็ดกรอบ
ตอไป กิจกรรมในคร้ังนี้จัดที่วสิาหกิจชุมชนตําบลคลองจิก มีผูเขารวมอบรม
จาํนวน 32 คน 

วิสาหกจิชุมชนตําบลคลอง
จิก อ.บางปะอนิ                
จ.พระนครศรีอยธุยา 

30 เมษายน 
2562 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิทยา ใจคํา ไดจัดกจิกรรมประชุมแบบมีสวนรวม
เรื่อง “การพัฒนา และใชประโยชนศูนยการเรียนรูการเพาะเห็ด 
และแปรรูปผลิตภัณฑอาหารจากเห็ดตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง” 
กิจกรรมเปนการประชุม และดําเนินการจัดต้ังปายแสดงนิทรรศการของ
ศูนยการเรียนรูการเพาะเห็ด และแปรรูปผลิตภัณฑอาหารจากเห็ด
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมในครั้งนี้จัดที่วิสาหกิจชุมชนตําบล
คลองจิก มีผูเขารวมประชุมจํานวน 34 คน 

วิสาหกิจชมุชนตําบลคลอง
จิก อ.บางปะอนิ             
จ.พระนครศรีอยธุยา 

 
แผนการดําเนินงานเดือนพฤษภาคม 2562 
วันที่ กิจกรรม สถานที่ 

1 พฤษภาคม 
2562 

ประชุมแบบมีสวนรวมเรื่อง “การพัฒนา และใชประโยชนศูนยการ
เรียนรูการเพาะเห็ด และแปรรูปผลิตภัณฑอาหารจากเห็ดตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง” 

วิสาหกิจชมุชนตําบลคลอง
จิก อ.บางปะอนิ              
จ.พระนครศรีอยธุยา 

2  พฤษภาคม  
2562 

ศูนยสะเต็มศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการเรื่อง กิจกรรมสะเต็มสําหรับการจัดการเรียนรูตามแนวทางสะเต็ม
ศึกษาและการพัฒนาโครงงานสะเต็ม เพ่ือใหบุคลากรทางการศึกษาสามารถ
นํากิจกรรมการเรียนรูสะเต็มศึกษาไปใชในการจัดการเรียนรูในชั้นเรียน  
สามารถออกแบบและประยุกตรวมกิจกรรมสะเต็มศึกษาเขากับโครงงาน   
สะเต็มไดอยางม่ันใจ ซ่ึงจะสงผลใหนักเรียนเกิดผลสัมฤทธิ์ในการเรียน
วิทยาศาสตร คณติศาสตร และเทคโนโลยีสงูข้ึน มีผูเขารวม 70 คน 
 
 
 

อาคารศูนยภาษาและ
คอมพิวเตอร (อาคาร 100  
ป)  และอาคาร  42  อาคาร
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
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วันที่ กิจกรรม สถานที ่
11 พฤษภาคม 

2562 
ประชุมแบบมีสวนรวมเรื่อง “การสรางตราสินคาที่เปนเอกลักษณ
ชุมชน” 

วิสาหกิจชมุชนตําบลคลอง
จิก อ.บางปะอนิ              
จ.พระนครศรีอยธุยา 

12 พฤษภาคม 
2562 

ประชุมแบบมีสวนรวมเรื่อง “การพัฒนาชองทางการจําหนาย
ผลิตภัณฑ” 

วิสาหกิจชมุชนตําบลคลอง
จิก อ.บางปะอนิ              
จ.พระนครศรีอยธุยา 

24 พฤษภาคม 
2562 

อบรมเชิงปฏิบัติการ “การสรางมาตรฐานผลิตภัณฑซาลาเปาไสเห็ด
เบญจรงค” 

วิสาหกิจชมุชนตําบลคลอง
จิก อ.บางปะอนิ              
จ.พระนครศรีอยธุยา 

25 พฤษภาคม 
2562 

อบรมเชิงปฏิบัติการ “การสรางมาตรฐานผลิตภัณฑสแน็คเห็ด” วิสาหกิจชมุชนตําบลคลอง
จิก อ.บางปะอนิ              
จ.พระนครศรีอยธุยา 

26 พฤษภาคม 
2562 

อบรมเชิงปฏิบัติการ “การสรางมาตรฐานผลิตภัณฑขนมเปยะไสเห็ด
เบญจรงค” 

วิสาหกิจชมุชนตําบลคลอง
จิก อ.บางปะอนิ             
จ.พระนครศรีอยธุยา 

30 พฤษภาคม 
2562 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีกําหนดจัดโครงการการประชุม
วิชาการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  นักศึกษาระดับปริญญาตรี  
ครั้งที่  5  ข้ึน  เพื่อเผยแพรผลงานวิจัยในหลากหลายสาขาวิชาให
กวางขึ้น  รวมทั้งเปนการบูรณาการศาสตรสาขาวิชาตาง ๆ  เพ่ือ
กอใหเกิดการพัฒนาคุณภาพงานวิจัยที่เปนประโยชนตอสังคม  และ
ประเทศชาติตอไป 

อาคารบานพลหูลวง  และ
อาคารสวนหลวงคางคาว  
(อาคาร  47) 

 
 

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชมุ 
 รับทราบ  
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ระเบียบวาระที่ 5.5 ผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา  
 

 สาระสําคัญโดยยอ 
   

ผลการดําเนินงานในเดือนเมษายน 2562 

ที ่ วัน/เดือน/ป กิจกรรมและผลการดําเนินงาน สถานที ่
1 วันที่ 2 เมษายน 

2562 
วันที่ 2 เมษายน 2562 สถาบันอยุธยาศึกษา จัดกิจกรรม 
วันอนุรักษมรดกไทย และพิธีมอบรางวัลบุษราคัมมณ ี
ศรีราชภัฏ ครั้งที่ 16 ประจําปพุทธศักราช 2562 กิจกรรมใน
งานประกอบดวย พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยไดรับเกียรติจาก 
อาจารย  ดร. เกษม บํารุ งเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เปนประธานในพิธีถวายพานพุม 
และกลาวคําถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติฯ  
พรอมทั้ง นําผูบริหาร อาจารย บุคลากร และแขกผูมีเกียรติ 
รวมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี จากนั้นเปนพิธีมอบรางวัล “บุษราคัม
มณีศรีราชภัฏ” ครั้งที่  16 ประจําปพุทธศักราช 2562  
โดยมี ผูชวยศาสตราจารยอราม ชนะโชติ รองอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กลาวรายงาน  
ดร.สุจินต ไชยชุมศักดิ์ ผูวาราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
กลาวเปดงาน กลาวคําประกาศเกียรติคุณ และมอบรางวัล 
“บุษราคัมมณีศรีราชภัฏ” ใหกับผูมีผลงานดีเดน จํานวน  
7  ร า ย  จ า ก  5  ส าข า  ไ ด แ ก  ป ระ เ ภทบุ คคล ทั่ ว ไ ป  
๑. รองศาสตราจารย  ดร.สกนธ  ภู งามดี  สาขาศิลปะ 
(ทัศนศลิป) ๒. นายสิรภพ ทองอราม สาขาศิลปะ (ทัศนศิลป) 
1 .  น ายวี ระ  มี เ ห มือน  ส าขาศิ ลปะ  ( การ ช า งฝ มื อ )  
4. นางนงคนุช เจริญพร สาขาหัตถศิลปและภูมิปญญา  
5. นายวัชรพงศ ระดมสิทธิพัฒน สาขาการศึกษาและพัฒนา
คุณภาพชี วิ ต  6 .  พระครู วิ ริ ย านุ โ ย ค  สาขาส ง เ สริ ม
ศิลปวัฒนธรรม และประเภทนักศึกษา นายจตุพร กุลบุตร 
สาขาการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยมี ผูบริหาร 
อาจารย บุคลากร นักศึกษา และบุคคลทั่วไป จํานวน 210 
คน เข า รวมพิธี  ณ หอประชุม  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ในการนี้ สถาบันอยุธยาศึกษาขอแสดง
ความยินดีกับผูที่ไดรับรางวัลทุกทานที่ไดทําหนาที่สืบสานงาน
ดานการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปญญาไทย  

ณ หอประชุม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 
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ที ่ วัน/เดือน/ป กิจกรรมและผลการดําเนินงาน สถานที ่
เพ่ือสรางชื่อเสียง เกียรติคุณไวเปนแบบอยางแกอนุชนรุน
หลังสืบไป 

2 วันที่ 3 เมษายน 
2562 

วันที่ 3 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น. สถาบันอยุธยาศึกษา 
จัดประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันอยุธยาศึกษา ครั้งที่ 
1/2562 โดยมี ผูชวยศาสตราจารยอราม ชนะโชติ รอง
อธิ กา รบดี มหา วิ ทยาลั ยร าชภัฏพระนครศรี อยุ ธ ย า  
เปนประธานการประชุม พรอมดวยผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก 
ผู บ ริ ห า ร  ผู แทนคณาจา รยประจํ า  เ ข า ร วมประชุ ม  
ณ หองประชุมสถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ณ หองประชุมสถาบัน
อยุธยาศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

3 วันที่ 10 เมษายน 
2562 

วันที่  10 เมษายน 2562 สถาบันอยุธยาศึกษา รวมกับ  
กองพัฒนานักศึกษา คณะครุศาสตร คณะวิทยาการจัดการ 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และคณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี รวมจัดกิจกรรม “รวมบุญสงกรานต สืบสาน
วัฒนธรรมไทย” และกิจกรรม “เย็นทั่วหลามหาสงกรานต 
ราชภัฏกรุงเกา” ประจําป พ.ศ.2562 โดยกิจกรรมภายในงาน
ประกอบดวย พิธีทําบุญถวายภัตตาหารเพลแดพระสงฆ พิธี
สรงน้ําพระพุทธรูป พิธีรดน้ําขอพรคณาจารยอาวุโสและ
อธิการบดี การประกวดเทพีสงกรานตจําแลง การแสดงรําวง
ครื้นเครงเพลงยอนยุค และรดน้ําอวยพรแกกัน เนื่องในเถลิง
ศกสงกรานต โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือความเปนสิริมงคล และ
เปนการสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามตามวิถีไทย  
โดยมีผูบริหาร คณาจารย บุคลากร และนักศึกษา เขารวม
กิจกรรมเปนจํานวนมาก ณ วัดบรมพุทธาราม 

ณ วัดบรมพุทธาราม 
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แผนการดําเนนิงานในเดือนพฤษภาคม 2562 

ที ่ วัน/เดือน/ป กิจกรรม สถานท่ี 
1 1 พฤษภาคม 2562 กิ จ ก ร ร ม บ ร ร ย าย ก า รอ นุ รั กษ แ ล ะ พัฒน าน คร

ประวัติศาสตรพระนครศรอียุธยา ครั้งท่ี 3 
ณ วัดบรมพุทธาราม 

2 2 พฤษภาคม 2562 กิจกรรมเปดเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรูการจัดการ KM ณ วัดบรมพุทธาราม 
3 15 พฤษภาคม 2562 ประชุมประชาวิจารณโครงการเตรียมความพรอมคลอง 

สระบัว 
ณ องคการบริหารสวน
ตําบลโครงสระบัว 

4 16 พฤษภาคม 2562 ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานสถาบันอยุธยาศึกษา  
ครั้งที่ 4/2562 

ณ หองประชุมสถาบัน
อยุธยาศึกษา 

5 18 พฤษภาคม 2562 กิจกรรมเวียนเทียนวันวิสาขบูชา ณ วัดดุสิตาราม 
6 24 พฤษภาคม 2562 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการตามรอยศาสตรพระราชาสู 

การพัฒนาอยางยั่งยืน 
ณ ศูนยการเรียนรูบาน
ทุงกระโปรง และสวน
ละอองฟา จังหวัด
นครนายก 

7 31 พฤษภาคม 2562 กิจกรรมแนะนําวารสารวิชาการอยุธยาศึกษา ณ หองประชุมสถาบัน
อยุธยาศึกษา 

 
 

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชมุ 
รับทราบ  
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ระเบียบวาระที่ 5.6  ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 สาระสําคัญโดยยอ 
รายงานผลการดําเนินงาน 

เดือน พฤษภาคม 2562 

 ที่  โครงการ/กิจกรรม/งาน วันท่ี/เวลา สถานที ่

1 
 

 โครงการบริการวิชาการ อบรมฐานขอมูลออนไลน   

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   จัดโครงการ

บริการวิชาการ อบรมฐานขอมูลออนไลนใหกับนักศึกษา

ระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ 2 - 3  ในทุกสาขาวิชา วิทยากร

โดย คุณอรรถสิทธิ์  กิจที่พ่ึง  ตําแหนง บรรณารักษ   เพ่ือ

แนะนําการสืบคนทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส 

อาทิ ฐานขอมูลวิทยานิพนธไทยและฐานวิทยานิพนธ

ตางประเทศ (E-Thesis) ฐานขอมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส 

(E-Journals) ฐานขอมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-Books) 

และฐานขอมูลอางอิง (E-Database)  ซึ่งมีความสําคัญตอ

การเรียนรูในปจจุบันเปนอยางมาก โดยมีผูเขารวมอบรม

จํานวน 230 คน               

   วันท่ี 23 – 25 
   เมษายน 2562 

 

 ณ   ห อ ง ป ร ะ ชุ ม     

ตนโมก อาคารบรรณ

ราชนครนิทร 

  

 

2 โครงการศึกษาดูงานเพื่อพฒันาบุคลากร  

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการ

ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากรสํานักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยผูชวยศาสตราจารยสาโรช ปุริ

สังคหะ ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ  โครงการนี้จัดข้ึน เพ่ือศึกษาดูงานดานการ

พัฒนาหองสมุดสีเขียว ดานการบริหารจัดการและดาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ  โดยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูวิธี

ปฏิบัติงาน ซึ่งก็มีความเหมือนและความแตกตางกัน  

พรอมนําแนวคิดและแนวปฏิบัติที่ดี มาปรับใชในการ

ปฏิบัติงานตอไป  

 

 วันที่ 30 
เมษายน -              
  1 พฤษภาคม     
  2562  

ณ  หองสมุด 
มหาวิทยาลัยเกษตร 
ศาสตร วิทยาเขต    
ศรีราชา                   
จังหวัดชลบุร ี
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ที่  โครงการ/กิจกรรม/งาน วันท่ี/เวลา สถานที ่

3 โครงการพัฒนาการบริหารจัดการแหลงเรียนรูชุมชม

ทองถิ่น 

 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการ

ตามยุทธศาสตรการพัฒนาทองถ่ินของมหาวิทยาลัย 

เ พ่ือใหความรูดานการบริหารจัดการหองสมุดและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ  มุงพัฒนาหองสมุดโรงเรียนใหมี

ความพรอมที่จะเปนแหลงสนับสนุนการเรียนการสอน

อยางเปนระบบ สงเสริมนิสัยรักการอาน  และเพื่อใหเกิด

ประโยชนตอเยาวชน ประชาชน ชุมชนและทองถ่ิน    

  วันที่ 21 – 24  
และวันที่ 27–28 
พฤษภาคม 2562 
 

ณ โรงเรียนวัดเยื้องคง

คาราม หมู 1       

บานลาว              

ตําบลเทวราช 

อําเภอไชโย  

จังหวัดอางทอง 

 

 
สรุปผลการดําเนินงานฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ประจําเดือนเมษายน  2562 
ลําดับ กิจกรรม/รายการ 
งานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 

ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต งานประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของคณะและหนวยงานตาง ๆ           
บนเว็บไซต 
- เพ่ิมและจัดทํา Banner ประชาสัมพันธ 4 เรื่อง 
  1. วนัคลายวันพระราชทานสมภพ สมเด็จพระเทพเจาราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี วันที่ 2 
เมษายน 2562 
  2. เปดรับสมัครนักศึกษาปริญญาโท ตั้งแตวันที่ถึงวันที่ 31 สิงหาคม (ออกแบบโดยคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษา)  
  3. การประชุมวิชาการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีระดับปริญญาตรี ครั้งท่ี 5 (ออกแบบโดยคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี) 
  4. ขอเชิญทุกทานสมัครเขารวมการบรรยาย การอนุรักษนครประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยากับ
การมีสวนรวมของชุมชน (ออกแบบโดยสถาบันอยุธยาศึกษา) 
- งานออกแบบพัฒนาเว็บไซตคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
  - ดําเนินการใสวีดีทัศนของคณะจํานวน 2 เรื่อง 
    1. งานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรวิชาการครั้งที่ 5 พลังนักศึกษา พลังวิชการ ขับเคลื่อนสังคม 
    2. วิชาการ 62 โลกสะทอนโลกกระจก สําหรับการบรรเลงเดี่ยวกีตาร   
- เพ่ิมภาพทางคณะกิจกรรมทางคณะ 4 กิจกรรม 
    1. กิจกรรมประยุกตจัดอบรมพัฒนาผลิตภัณฑจากภูมิปญญาจักสานชุมชนบานแพรก 
    2. กิจกรรมีคายภาษาญี่ปุนเพ่ือทักษะและมนุษยสัมพันธ 
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ลําดับ กิจกรรม/รายการ 
    3. สัมมนาหลังฝกประสบการณวิชาชีพ นักศึกษาญี่ปุนชั้นปที่ 4 
    4. สรางสื่อประกอบชุดกิจกรรมเสริมสรางพลังอํานาจประชนเพ่ือการดําเนินการชีวิตที่เปนสุข 
- เพ่ิมขาวรับสมัครงาน 1 เรื่อง 
    1. ประกาศเรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพ่ือจางเปนเจาหนาที่ประจําตามสัญญา 
- เพ่ิมขาวประชาสัมพันธ 3 เรื่อง  
    1. ประกาศเรื่อง รายชื่อผูมีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพ่ือจางเปนเจาหนาที่ประจําตามสัญญา 
    2. ประกาศเรื่อง รายชื่อผูมสีิทธิเขารับการสอบคัดเลือกภาคความรูความสามารถเฉพาะตําแหนง
(ภาค ข)และความเหมาะสมกับตําแหนง(ภาค ค)เพ่ือสอบคัดเลือกเปนพนักงานมหาวิทยาลัย 
ตําแหนงประเภทวิชาการ ครั้งที่1/2562 
    3. ประกาศเรื่อง บัญชีรายชื่อผูผานการคัดเลือกสรรเพ่ือจัดจางเปนพนักงานราชการ 
- เพ่ิมขาวประชาสัมพันธขาวสภามหาวิทยาลัย 2 เรื่อง  
    1. ประกาศเรื่อง กรรมการสรรหาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
- ดําเนินการนําภาพและขอมูลบุคลากรสายวิชาการใสในเว็บไซต 
- เพ่ิมและออกแบบ Banner สายตรงคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
- เพ่ิมและออกแบบ Banner ศูนยภาษาและการศึกษานานาชาติ 
- งานจัดทําขอมูลนักศึกษาสง TCAS 
    1. ดําเนินการจัดทําขอมูลนักศึกษาที่สมัครเรียนและขอมูลนักศึกษาที่ผานการคัดเลือก(รอบ2) 

งานเครือขาย 
1 จัดสถานที่ถายทอดสดงานรับปริญญาบัตร 
2 ถายทอดสดงานรับปริญญาบัตร 
3 ซอมสายไฟออฟติกอาคาร บานพลูหลวง สายขาด 1 คอร 
4 ซอมสายไฟเบอรออฟติกอาคาร ดนตรี สายขาด 6 คอร 
5 ซอมสายไฟเบอรออฟติกอาคาร หอพักอูทอง หอ 4   
6 จัดสถานที่ควบคุมดูแลงานสานใจไทย สูใจใต รุนที่ 35 หองประชุมอาคาร 100 ป 

งานพัฒนาระบบและวิเคราะหขอมูล 
1 ทดสอบระบบบริหารจัดการเว็บพรอมแกไขระบบ 
2 อบรมเว็บไซดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
3 พัฒนาเว็บไซต งานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ itc.aru.ac.th 

งานบริหารระบบ 

1 

ตรวจสอบ/ตรวจเช็ค 
- การทํางานของเครื่องเซิรฟเวอรแมขาย 
- ระบบสํารองขอมูลในการเก็บ Log File 
- การทํางานของเครื่องเซิรฟเวอรท่ีใหบริการทําเว็บไซต 
- การทํางานของเครื่องเซิรฟเวอรท่ีใหบริการจายหมายเลข I pad dress ใหกับเครื่องคอมพิวเตอรทั้ง
มหาวิทยาลัย 
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ลําดับ กิจกรรม/รายการ 
- การทํางานของเครื่องเซิรฟเวอรท่ีใหบริการระบบ E-book (I Love library) 
- การทํางานของเครื่องเซิรฟเวอรที่ใหบริการเปน Firewall 
- การทํางานของเครื่องเซิรฟเวอรท่ีใหบริการ DNS 
- การทํางานของเครื่องเซิรฟเวอรท่ีใหบริการระบบบริหารการศกึษา 
- เฝาระวังระบบเครือขายภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย (traffic) ใหสามารถใชงานได 

2 ดําเนินการติดตั้งคาระบบจัดเก็บ Log File เพ่ือทําเปนระบบสํารอง Log File 
3 แกไขระบบประตูทางเขาหองสมุด 

4 
แกไขปญหาอินเทอรเน็ตใชงานไมไดท่ีอาคารบานพลูหลวงและสวนหลวงคางคาวเนื่องจากสายไฟ
เบอรขาด 

5 แกไขอีเมลนักศึกษาอาจารย 
6 ถายทอดสดพิธีซอมพระราชทานปริญญาบัตรผาน Facebook มหาวิทยาลัย 
7 ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอรประตูทางเขาหองสมุด 
8 เพ่ิม hot เว็บคณะ ทั้ง 4 คณะใหม  
9 เพ่ิมแกไขอีเมลนักศึกษาและอาจารย 
10 แกไข dns ระบบหองสมุดอัตโนมัต ิ
11 ติดตั้งเครื่องแมขายระบบกองพัฒนาศึกษา 
12 สํารวจติดตั้งกลองวงจรเพ่ิม 
13 ตรวจเช็คระบบเครือขายอินเทอรเน็ต 
14 ตรวจเช็คระบบการทํางานของระบบโทรศัพทแบบไอพี 

15 

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

16 ตรวจเช็คเรื่องโทรศัพทงานบริหารงานทั่วไป และงานนิติการ 
17 ตรวจเช็คระบบเครือขายอินเทอรเน็ต 
19 ตรวจเช็คระบบการทํางานของระบบโทรศัพทแบบไอพี 

งานซอมบํารุงคอมพิวเตอร 

1 
บริการซอมบํารุงคอมพิวเตอร 
- นักศึกษา จํานวน 29 รายการ 
- อาจารย เจาหนาที่ จํานวน 4 รายการ 



 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา  ครั้งที่  6/2562 

 

42 

ลําดับ กิจกรรม/รายการ 

2 
ถายทําวีดีโอรวมกับสถาบันวิจัย 
ถายภาพงานพระราชทานปริญญาบัตร ประป 2562 

งานโสตทัศนศึกษาและพัฒนาสื่อสารสนเทศ 
1 ตัดตอวีดีทัศนงานพิธีราชทานปริญญาบัตร 2562 

2 

ถาย VTR ของวิจัย สารคดีเทิดพระเกียรติของราชภัฏ 
- พิทักษรักษ กลุมชาติพันธุบานลาว (เวียง) 
- คลองทรายบานน้ําแหงความยัง่ยืน 

3 ตัดตอ VTR ของงานวิจัย สารคดีเทิดพระเกียรติของราชภัฏ 

4 

บริการสารสนเทศ 
- อินเทอรเน็ต 
- วีดีโอออนดีมานท 
- ดูแลหองประชุมตนโมกและอุปกรณที่ใชในการประชุม 
- งานดูแลบํารุงอุปกรณท่ีใชบริการใหพรอมใชงาน 
- จัดเก็บขอมูลมาใชบริการ 

 
 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 

รับทราบ    
 

ระเบียบวาระที่ 5.7  ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 สาระสําคัญโดยยอ 
 

แผนการดําเนนิงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา ประจําเดือน พฤษภาคม 2562 

1 จัดทําสารคดีนําเสนอดานการพัฒนาทองถิ่นของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

เมษายน, พฤษภาคม, 
มิถุนายน 2562 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

2 สถาบันวิจัยและพัฒนารวมพิธีเปดกรวยถวายราช
สักการะหนาพระบรมฉายาลักษณสมเด็จพระเจาอยูหัว 
ในพิธีถวายพระพรชัยมงคล 

วันจันทรที่ 6 พฤษภาคม 
2562เวลา 15.30 – 20.30 น. 

ณ ศาลากลางจังหวัด 

3 สถาบันวิจัยและพัฒนาเปดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูการ
จัดการความรูเรื่อง “เทคนิคการจัดประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ” 
 
 
 
 
 

วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 
2562 เวลา 10.30-12.00  น. 
 

ณ หองประชุม 3013 
อาคารบัณฑิตวิทยาลัย 
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แผนงานโครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถิ่น  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  
1. โครงการแกไขความยากจนของประชาชนในเขตชนบท 

1.1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการดานการตลาด (ออนไลน) 
สําหรับผลิตภัณฑจากไมไผ 

27-30 เมษายน 2562 ,  
1 พฤษภาคม 2562 

ต.หันสัง อ.บางปะหัน  
จ.พระนครศรีอยุธยา 

1.2 โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการดานการตลาด 
(ออนไลน) สําหรับผลิตภัณฑจากผักตบชวา 

2-6 พฤษภาคม 2562 ต.หันสัง อ.บางปะหัน  
จ.พระนครศรีอยุธยา 

1.3 โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการดานการตลาด 
(ออนไลน) สําหรับผลิตภัณฑจากกลวย 

7-11 พฤษภาคม 2562 บานคลองทราย  
ต.คลองจิก อ.บางปะอิน 
จ.พระนครศรีอยุธยา 

1.4 โครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการดานการตลาด 
(ออนไลน) สําหรับผลิตภัณฑจากหวาย 

13-17 พฤษภาคม 2562 
 

ต.บางนมโค อ.เสนา 
จ.พระนครศรีอยุธยา 

 

ผลการดําเนินงาน สถาบันวิจัยและพฒันา ประจําเดือน เมษายน 2562 

แผนงานโครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถิ่น  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  
1. โครงการแกไขความยากจนของประชาชนในเขตชนบท 

1.1 สงเสริมและพัฒนาอาชีพของชุมชนตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง 1 “มะนาวสรางรายได” 

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

1.2 สงเสริมและพัฒนาอาชีพของชุมชนตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง 2 “มะนาวสรางรายได” 

10 – 11 เมษายน 2562 ต.หันสัง อ.บางปะหัน  
จ.พระนครศรีอยุธยา 

1.3 สงเสริมและพัฒนาอาชีพของชุมชนตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง 3 “มะนาวสรางรายได” 

17 – 18 เมษายน 2562 ต.บางนมโค อ.เสนา 
จ.พระนครศรีอยุธยา 

1.4 สงเสริมและพัฒนาอาชีพของชุมชนตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง 4 “มะนาวสรางรายได” 

19 – 20 เมษายน 2562 บานคลองทราย  
ต.คลองจิก อ.บางปะอิน 
จ.พระนครศรีอยุธยา 

1.5 สงเสริมและพัฒนาอาชีพของชุมชนตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง 5 “มะนาวสรางรายได” 
 
 
 
 
 
 
 

21 – 22 เมษายน 2562 ตําบลคลองวัว อ.เมือง
อางทอง จ.อางทอง 
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2. โครงการบูรณาการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ งานวิจัย และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  
(ติดตามผลการดําเนินงานโครงการ คณะ/สํานัก/สถาบัน) 
2.1 โครงการพัฒนากิจกรรมการทองเท่ียวชุมชนบานคลองจิก ควจ. 
2.2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแบบจําลองสถานการณโซอุปทาน (Beer Game)  

เพ่ือปนนักโลจิสติกสสูชุมชน 
ควจ. 

2.3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะหโครงการลงทุนทางธุรกิจของชุมชน ควจ. 
2.4 การถายทอดภูมิปญญาอาหารพ้ืนบานของชุมชนบานคลองทรายเพ่ือการแลกเปลี่ยน

เรียนรูและเพ่ิมมูลคาผลิตภัณฑชุมชนสูเทศกาลบุญในวันผาปาเชามืด ตําบลคลองจิก 
อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรอียุธยา 

ควจ. 

2.5 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการสรางตราสินคาและสื่อดิจิตอลสําหรับธุรกิจชุมชน ควจ. 
2.6 เผยแพรความรูกฎหมายครอบครัวและมรดกสูชุมชน คมส. 
2.7 คายภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุนสัญจร คมส. 
2.8 English Edutainment Day Camp คมส. 
2.9 บริการวิชาการเผยแพรวัฒนธรรมไทย-จีน คมส. 
2.10 การบริหารจัดการเพ่ือพัฒนาการทองเท่ียวในชุมชน คมส. 
2.11 การพัฒนาสมรรถนะในการบริหารจัดการชุมชนบานลาว คมส. 
2.12 อบรมเชิงปฏิบัติการอานและเขียนภาษาไทยเพ่ือชุมชน คมส. 
2.13 เยาวชนรูเทาทันสื่อ คมส. 
2.14 การอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหองสมุดโรงเรียน คมส. 
2.15 การพัฒนาผลิตภัณฑจากภูมิปญญาจักสานพัดชุมชนบานแพรก จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 
คมส. 

2.16 ประวัติศาสตรทองถ่ินอยุธยา – อางทอง กับการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร คมส. 
2.17 การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสตูร “การทําไขเค็มดินสอพองผสมเกลือไอโอดีน ไขเค็ม

ดินสอพองสูตรสมุนไพร และไขเค็มดองน้ําเกลือ” 
คมส. 

2.18 การใชประโยชนและการขยายพันธุพืชพ้ืนบานในตํารับยาแผนโบราณ ควท. 
2.19 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ วัสดุกรองน้ําเพ่ือใชในการเกษตร ควท. 
2.20 โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ การใชประโยชนจากจุลินทรียเพ่ือการเกษตร ควท. 
2.21 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาตําหรับอาหารเพ่ือสุขภาพจากเห็ดโดยการมี

สวนรวมของกลุมแปรรูปเห็ด บานคลองทราย 
ควท. 

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

ไดรับรองมาตรฐาน 
ควท. 
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2. โครงการบูรณาการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ งานวิจัย และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  
(ติดตามผลการดําเนินงานโครงการ คณะ/สํานัก/สถาบัน) 
2.28 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนการสอน บน Google Apps for 

Education 
ควท. 

2.29 โครงการเทคนิคการผลิตเบเกอรี่อยางงายในเชิงการคา ควท. 
2.30 โครงการ การพัฒนาความสามารถของชุมชนในการผลิตและใชประโยชนจากพืชผัก

สมุนไพรที่ปลอดภัยจากสารพิษ 
ควท. 

2.31 เรียนรูภาษาไทยอยางสนุก คคศ. 
2.32 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การสรางสื่อเอนิเมชั่นเด็กปฐมวัยในการจัดการเรียนรู

ศตวรรษที่ 21” 
คคศ. 

2.33 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การสรางสื่อและกิจกรรมการเรียนรูแบบมีปฏิสัมพันธดวย
โปรแกรม PowerPoint 

คคศ. 

2.34 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเคลื่อนไหวพ้ืนฐานที่สงผลตอวิถีชีวิตสุขภาพสําหรับครูใน
พ้ืนที่เปาหมาย 

คคศ. 

2.35 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดกิจกรรมและการจัดคายภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนา
ทักษะการสื่อสาร 

คคศ. 

2.36 อบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบการเรียนรูวิทยาศาสตร โดยใชสะเต็มศึกษาเพื่อพัฒนา
ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรมในยุคดจิิทัล 4.0 

คคศ. 

2.37 การพัฒนาการสอนสังคมศึกษาและการผลิตนวัตกรรมการศึกษา คคศ. 
2.38 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักการและการใชเครื่องมือวัดกัมมันตภาพรังสี ควท. 

 

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชมุ 
รับทราบ   
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ระเบียบวาระที่ 5.8  ผูอาํนวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศกึษา 
 

 สาระสําคัญโดยยอ 
 

ผลการดําเนินงานเดือนเมษายน 2562 

 

แผนการดําเนนิงานเดือนพฤษภาคม 2562 

 
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชมุ 

 รับทราบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

 

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

รุน ปการศกึษา 2560  
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

2 18 – 20 เม.ย. 
62 

ศึกษาดูงานดานการบริหารจัดการสถานศึกษาและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู  

ณ ประเทศสิงคโปร             

3 21 เม.ย. 62 กิจกรรมรดน้ําขอพรคณาจารย และสืบสานประเพณี
ไทย เนื่องในวันสงกรานต 

ณ หองโถง  
อาคารบัณฑิตวิทยาลัย 

4 26 – 27 เม.ย. 
62 

ประชุมสัมมนาทางวิชาการระดับชาติและงานบริหาร
สัมพันธ ประจําป 2562  

ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร 
ซิตี้ จอมเทียน  
จังหวัดชลบุรี  

ลําดับ วัน/เดือน/ป กิจกรรม สถานท่ี 
1 18 – 19 พ.ค. 

62 
สอบปลายภาคนักศึกษาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 
ประจําภาคเรียนที่ 2/2561 

ณ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย 

2 25 – 26 พ.ค. 
62 

สอบปลายภาคนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร
บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจําภาคเรียนท่ี 2/2561 

ณ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย 
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ระเบียบวาระที่ 5.9  ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบด ี

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. สํานักงานอธิการบดีไดจัดงานเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  สมเด็จพระ

เจาอยูหัวมหาวชิรลงกรณบดินเทพยวรางกูร  ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย 
และกิจกรรมปลูกตนไมรวมผึ้ง จํานวน 10 ตน 

2. รับสมัครและเสนอชื่อเพ่ือสรรหาอธิการบดี ตั้งแตวันที่  7- 21 พฤษภาคม 2562     
ยังไมมีผูสมัครและเสนอชื่อ และรับสมัครกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา ตั้งแตวันที่ 
8 – 24 พฤษภาคม 2562 มาสมัครแลว 4 ทาน และในวันท่ี 15 พฤษภาคม 2562 การประชุม
คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ครั้งที่ 1/2562  

3. งานตลาดนัดก็ดําเนินการปกติทุกสัปดาห  มีการพิจารณารานคาใหม  ออกประกาศ
เก่ียวกับอัตราการเก็บคาบํารุงสถานท่ี 
 

     งานกิจการคณะกรรมการ 
     ผลการดําเนินงานประจําเดือนเมษายน 2562 

1. วันที่ 2 เมษายน 2562 ประชุมคณาจารยและบุคลากรเพ่ือคัดเลือกตัวแทนสรรหาคณะกรรมการ
สรรหาอธิการบดี       เวลา 10.00 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

2. วันที่  4 เมษายน 2562 ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ครั้งที่ 10(12)/2562           
เวลา 09.30 น. ณ หองประชุมอยุธยา – โปรตุเกส  สํานักงานอธิการบด ี

3. วันที่ 7 เมษายน 2562 ซอมใหญพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  ณ  สนามหญาหนาอาคาร 2 
4. วันที่ 9 เมษายน 2562 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร  ณ  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
5. วันที่ 17 เมษายน 2562 ประชุมคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ครั้งท่ี 4/2562           

เวลา 09.30 น. ณ หองประชุมอยุธยา – โปรตุเกส  สํานักงานอธิการบด ี
6. วันที่ 20 เมษายน 2562 ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ครั้งที่ 11(13)/2562        

เวลา 09.30 น. ณ หองประชุมอยุธยา – โปรตุเกส 
7. วันที่ 20 เมษายน 2562 คณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ครั้งที่ 5/2562 เวลา 09.30 น.    

ณ หองประชุมอยุธยา – โปรตุเกส  สํานักงานอธิการบด ี
8. วันที่ 23 เมษายน 2562 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 4/2562       

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

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

ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน  สํานักงานอธิการบดี   
11. วันที่ 26 เมษายน 2562 ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ครั้งที่ 12(14)/2562        

เวลา 09.30 น. ณ หองประชุมอยุธยา – โปรตุเกส  สํานักงานอธิการบด ี
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      แผนการดําเนินงานประจําเดือนพฤษภาคม 2562 
1. วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 ประชุมสภาคณาจารยและขาราชการ  ครั้งที่ 2/2562  เวลา 13.30 น. 

ณ หองประชุมอยุธยา – โปรตุเกส  สํานักงานอธิการบด ี
2. วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 ประชุมชี้แจงการสรรหาอธิการบดี  ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย       

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
3. วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ครั้งที่ 13(15)/2562        

เวลา 09.30 น. ณ หองประชุมอยุธยา – โปรตุเกส  สํานักงานอธิการบด ี
4. วันที่  7 พฤษภาคม 2562 ประชุมคณะกรรมการเลือกตั้ งกรรมการสภามหาวิทยาลัย             

จากคณาจารยประจํา ครั้งที่ 1/2562 เวลา 09.30 น. ณ หองรองอธิการบดีฝายบริหาร   
5. วันที่  8 พฤษภาคม 2562 ประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้ งท่ี 6/2562  เวลา 09.30 น.                 

ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน  สํานักงานอธิการบด ี
6. วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ  ครั้งที่ 14(16)/2562     

เวลา 09.30 น. ณ หองประชุมอยุธยา – โปรตุเกส  สํานักงานอธิการบด ี
7. วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ประชุมคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ครั้งที่ 6/2562        

เวลา 09.30 น. ณ หองประชุมอยุธยา – โปรตุเกส  สํานักงานอธิการบด ี
8. วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ครั้งท่ี 15(17)/2562      

เวลา 09.30 น. ณ หองประชุมอยุธยา – โปรตุเกส  สํานักงานอธิการบด ี
9. วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ประชุมคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ครั้งที่ 7/2562      

เวลา 09.30 น. ณ หองประชุมอยุธยา – โปรตุเกส  สํานักงานอธิการบด ี
10. วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ครั้งท่ี 16(18)/2562     

เวลา 09.30 น. ณ หองประชุมอยุธยา – โปรตุเกส  สํานักงานอธิการบด ี
11. วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 ประชุมคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 5/2562 

เวลา 09.30 น. ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน  สํานักงานอธิการบด ี
 

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 5.10  ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ 
- ไมมี - 

 
 

ระเบียบวาระที่ 5.11  ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน 

 สาระสําคัญโดยยอ 
     1. ผลการดําเนินงาน ประจําเดือน เมษายน – พฤษภาคม พ.ศ. 2562 

     2. แผนการดําเนินงาน ประจําเดือน พฤษภาคม – มิถุนายน พ.ศ. 2562 
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     3. สรุปผลการดําเนินงานตามแผนการใชจายงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จําแนกตามประเภทงบประมาณ ขอมูลสะสม 

ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 เมษายน 2562 

     4. สรุปผลการดําเนินงานตามแผนการใชจายงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จําแนกตามประเภทรายจาย ขอมูลสะสม ตั้งแต

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 เมษายน 2562 

     5. สรุปผลการดําเนินงานตามแผนการใชจายงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จําแนกรายหนวยงาน ขอมูลสะสม ตั้งแตวันที่ 1 

ตุลาคม 2561 – 30 เมษายน 2562 

      6. สรุปผลการดําเนินงานตามแผนการใชจายงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2562 (ภาพรวม) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จําแนกรายหนวยงาน ขอมูลสะสม 

ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 เมษายน 2562 

      7. สรุปขาวยุทธศาสตรดานการศึกษาที่เก่ียวของ 

      8. สรุปการประชุมชี้แจงโครงการที่กลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏเสนอในคําของบประมาณ

ประจําป พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 ณ หองประชุมพิสมัยพิมลสัตย ชั้น 4 อาคาร 43 

(คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร 

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ    

 

ระเบียบวาระที่ 5.12  ผูอาํนวยการกองกลาง 
 

 สาระสําคัญโดยยอ 
  งานการเงิน 

ผลการดําเนินงาน 

ประจําเดือนเมษายน  2562 

ลําดับท่ี การรับเงิน จํานวน 

1 งบประมาณเงินบํารุงการศึกษา (บกศ.)           5,359,015.11  

2 งบประมาณการศึกษาสําหรับบุคลากรประจําการ (กศ.บป.)           1,144,082.51  

3 งบประมาณบัณฑิตศึกษา             203,500.00  

  รวม         6,706,597.62  

 



 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา  ครั้งที่  6/2562 

 

50 

ลําดับท่ี การจายเงิน จํานวน 

1 งบประมาณเงินบํารุงการศึกษา (บกศ.)           5,238,613.33  

2 งบประมาณการศึกษาสําหรับบุคลากรประจําการ (กศ.บป.)             271,221.15  

3 งบประมาณบัณฑิตศึกษา             222,723.45  

  รวม         5,732,557.93  
 

งานพัสด ุ
ประจําวันท่ี 3 เมษายน 2562 –  7 พฤษภาคม 2562 

 

  1. รายงานงบลงทุนประจําป พ.ศ. 2561 มีรายการที่ไมสามารถเบิกจายไดทันภายใน
วันที่ 30 กันยายน 2561 แตสามารถกันเงนิเหลื่อมปไวใชในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี ้
      1.1 รายการกอสรางอาคารเรียนศิลปกรรม 
       1.2 รายการจัดซื้อครุภัณฑกลองโทรทรรศน 24 นิ้ว พรอมอุปกรณประกอบ
กลอง จํานวน 1 ชุด ประจําศูนยดาราศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เบิกจายแลว 
  2. รายการงบลงทุนประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
  รายการอื่น ๆ ที่ดําเนินการเขาสูกระบวนการประกวดราคาอิ เล็กทรอนิกส             
(e-bidding) ไดแก  
  -  ครุภัณฑชุดปฏิบัติการเทคโนโลยีดนตร ีประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
ลงนามสัญญาแลว สัญญาเลขที่ 50/2562 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2562 สิ้นสุดสัญญา 3 พฤษภาคม 2562 
ตรวจรับแลว         อยูระหวางเบิกจาย 
  -  งานปรับปรุงถนนและลานจอดรถอาคาร 100 ป ลงนามสัญญาแลว สัญญาเลขที่ 
24/2562    ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2561 สิ้นสุดสัญญา 12 มีนาคม 2562 จํานวนเงิน 868,000 บาท 
เบิกจายแลว 
  -  ครุภัณฑตูน้ําดื่ม จํานวน 20 ตู ลงนามสัญญาแลว สัญญาเลขที่ 25/2562 ลงวันที่              
27 ธันวาคม 2561 เบิกจายแลว 
  -  เกาอ้ีเลคเชอร 1,500 ตัว ลงนามสัญญาแลว สัญญาเลขที่ 47/2562 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ 
2562 สิ้นสุดสัญญา 8 เมษายน 2562 อยูระหวางเบิกจาย 
  -  ครุภัณฑโทรทัศน แอลอีดี ประกาศผูชนะเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2561 ลงนาม
สัญญาแลว สัญญาเลขที่ 36/2562 ลงวันที่ 25 มกราคม 2562 สิ้นสุดสัญญา 11 มีนาคม 2562 
จํานวนเงิน 3,290,000 บาท เบิกจายแลว 
  -  หองปฏิบัติการเบเกอรี่ ประจําคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ลงนามสัญญาแลว 
สัญญาเลขที่ 46/2562 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ 2562 สิ้นสุดสัญญา 23 พฤษภาคม 2562 อยูระหวาง
ดําเนินการตามสัญญา 
  -  โปรแกรมสําเร็จรูปคาจางและเงินเดือน ประจําคณะวิทยาการจัดการ ลงนาม
สัญญาแลว สัญญาเลขที่ 32/2562 ลงวันท่ี 16 มกราคม 2562 สิ้นสุดสัญญา 15 กุมภาพันธ 2562 
จํานวนเงิน 120,000 บาท เบิกจายแลว 
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  -  โปรแกรมสําเร็จรูป จํานวน 2 รายการ ประจําคณะวิทยาการจัดการ ลงนาม
สัญญาแลว สัญญาเลขที่ 35/2562 ลงวันที่ 26 มกราคม 2562 สิ้นสุดสัญญา 11 มีนาคม 2562 จํานวนเงิน 
393,225 บาท เบิกจายแลว 
  -  ครุภัณฑหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร ประจําคณะครุศาสตร จํานวน 1 ชุด ลงนาม
สัญญาแลว สัญญาเลขที่ 31/2562 ลงวันท่ี 15 มกราคม 2562 สิ้นสุดสัญญา 14 กุมภาพันธ 2562 
จํานวนเงิน 794,000 บาท เบิกจายแลว 
  -  ครุภัณฑอุปกรณเครือขาย 2 รายการ ประจําสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ไดแก อุปกรณกระจายสัญญา 52 ตัว และอุปกรณแปลงสัญญาไฟเบอร ลงนามสัญญาแลว 
สัญญาเลขที่ 34/2562 ลงวันท่ี 23 มกราคม 2562 สิ้นสุดสัญญา 22 กุมภาพันธ 2562 จํานวนเงิน 
1,322,400 บาท เบิกจายแลว 
  -  ซื้อพรอมติดตั้งครุภัณฑเครื่องสํารองกระแสไฟฟา (UPS) จํานวน 1 เครื่อง ประจํา
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ลงนามสัญญาแลว สัญญาเลขที่ 33/2562 ลงวันที่ 21 
มกราคม 2562 สิ้นสุดสัญญา 7 มีนาคม 2562 จํานวนเงิน 845,300 บาท เบิกจายแลว 
     -  ครุภัณฑเครื่องเสียง จํานวน 2 รายการ ประจําสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ    ลงนามสัญญาแลว สัญญาเลขที่ 39/2562 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2561 สิ้นสุดสัญญา 2 
มีนาคม 2562 จํานวนเงนิ 602,240 บาท เบิกจายแลว 
  -  ครุภัณฑคอมพิวเตอร จํานวน 2 รายการ  ประจําสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศลงนามสัญญาแลว สัญญาเลขที่ 28/2562 ลงวันที่ 10 มกราคม 2562 สิ้นสุดสัญญา 25 
กุมภาพันธ 2562 จํานวนเงิน 2,970,320 บาท เบิกจายแลว 
  -  ครุภัณฑโตะเกาอี้ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร  จํานวน 120 ชุด ประจําสํานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (งบประมาณแผนดิน 100 ชุด , งบบํารุงการศึกษา 20 ชุด) ลงนาม
สัญญาแลว สัญญาเลขที่ 47/2562 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ 2562 สิ้นสุดสัญญา 17 มีนาคม 2562 
ผูขายสงมอบแลว แตพบวาสีบริเวณรอยตอเกาอ้ีไมเปนสีเดียวกัน (สีโครเมียม) คณะกรรมการฯ จึงไม
ตรวจรับ ตอมาผูขายไดสงมอบครุภัณฑใหมอีกครั้ง คณะกรรมการฯ จะตรวจรับในวันที่ 8 พฤษภาคม 
2562 

   

  งานปรับปรุง (งบประมาณแผนดิน) 
  -  ปรับปรุงหองประชุม 317 ลงนามสัญญาแลว สัญญาเลขที่ 59/2562 ลงวันที่ 29 
มีนาคม 2562 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 23 มกราคม 2563 
  -  ปรับปรุงสระน้ํารอบอาคาร 4 ลงนามสัญญาแลว สัญญาเลขที่ 55/2562 ลงวันที่                   
22 มีนาคม 2562 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 17 พฤศจิกายน 2562 
  -  ปรับปรุงสระน้ํารอบอาคาร 1 อาคาร 2 ประกาศผูชนะการเสนอราคาแลว วันที่ 4 
เมษายน 2562 มีผูอุทธรณผลการพิจารณา คณะกรรมการฯ ไมเห็นดวยกับการอุทธรณ จึงสงผลการ
พิจารณาอุทธรณ ไปที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณกรมบัญชีกลาง 
  -  งานจางกอสรางหองเก็บของดานหลังสถาบันอยุธยาศึกษา ลงนามสัญญาแลว 
สัญญาเลขที่ 58/2562 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2562 สิ้นสุดสัญญา 26 มิถุนายน 2562 
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  งบบํารุงการศึกษา (เพิ่มเติม) 
  -  ครุภัณฑระบบเครือขาย (ระยะที่ 1) ประจําสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ     เปนเงิน 1,976,000 บาท ลงนามสัญญาแลว สัญญาเลขที่ 51/2562 ลงวันที่ 4 มีนาคม 
2562 สิ้นสุดสัญญา 2 มิถุนายน 2562 อยูระหวางเบิกจาย 

 
 

งานบริหารงานบคุคล 

ผลการดําเนินงานเดือนเมษายน 

1. ประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 29 เมษายน 2562 

2. ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 

4/2562  วันท่ี 30 เมษายน 2562 

3. บรรจุและแตงตั้งพนักงานราชการ จํานวน 2 ราย ดังนี ้

     3.1 นางสาววราภรณ ใจหาว พนักงานราชการ ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป สังกัด

กองกลาง สํานักงานอธิการบด ีตั้งแตวันที่ 17 เมษายน 2562 

     3.2 นางสาวเบญจมาภรณ ขําเขียว พนักงานราชการ ตําแหนงเจาหนาท่ีบริหารงานทั่วไป 

สังกัด กองนโยบายและแผน ตั้งแตวันที่ 17 เมษายน 2562 

4. บุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ลาออกจากการปฏิบัติหนาที่ 

จํานวน 1 ราย  

     4.1 Mr.Michael Edward  Nedbal JR ลูกจางชั่วคราวชาวตางประเทศ ตําแหนงอาจารย

ชาวตางประเทศ สังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ลาออกจากการปฏิบัติหนาที่ เมื่อวันที่ 19 

เมษายน 2562 
   

แผนการดําเนนิงานเดือนพฤษภาคม 

1. กําหนดการประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ (ก.พ.ว.) ครั้งที่ 4/2562 

วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 

2. กําหนดประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏรพระนครศรีอยุธยา 

ครั้งที่ 5/2562  วันที่ 28 พฤษภาคม 2562  

 
 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 

รับทราบ   
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ระเบียบวาระที่ 5.13  ผูอาํนวยการกองพัฒนานกัศกึษา 
 

 สาระสําคัญโดยยอ 
ผลการดําเนินงานเดือนเมษายน 2562  

ลําดับ วัน/เดือน/ป กิจกรรม สถานท่ี 

1 5-7 เม.ย. 62 งานฝกซอมบัณฑิตงานพิธีพระราชทาน 
ปริญญาบัตร 

มหาวิทยาลยัราชภฏั 
พระนครศรีอยุธยา 

2 9 เม.ย. 62 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

3 10 เม.ย. 62 เย็นทั่วหลามหาสงกรานต (ประกวด         
นางสงกรานตจําแลง) 

วัดบรมพุทธาราม 

4 11 เม.ย. 62 นํานักศึกษารับทุนการศึกษาวัดพนัญเชิง
วรวิหาร 

วัดพนัญเชิงวรวิหาร 

5 30 เม.ย. 62 รับรายงานตัวนักศึกษาใหม  อาคาร 100 ป ศูนยภาษา
และคอมพิวเตอร 

6 30 เม.ย. -       
4 พ.ค. 62 

คายอาสา 6 ราชภัฏเขตภูมิศาสตรภาคกลาง  
ครั้งที่ 5 

โรงเรียนหมูบานปาไมซับ
ลังกา อ.ลําสนธิ จ.ลพบุรี 

 
 แผนการดําเนนิงานเดือนพฤษภาคม 2562 
ลําดับ วัน/เดือน/ป กิจกรรม สถานท่ี 

1 6 พ.ค. 62 บุคลากรเขารวมพิธีเปดกรวยถวายราชสักการะ
หนาพระบรมฉายาลักษณสมเด็จพระเจาอยูหัว 
ในพิธีถวายพระพรชัยมงคล  

ศาลากลางจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

2 21 พ.ค.62 กิจกรรมปจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจําป
การศกึษา 2561 และกิจกรรมนัดพบแรงงาน 

หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พระนครศรีอยุธยา 

3 27–30 พ.ค. 62 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการผูนํานักศึกษา  
เพ่ือพัฒนากิจกรรมนักศึกษาสูความเปนเลิศ 

โรงแรมเอเซียชะอําและ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี

4  กิจกรรมอบรมเตรียมความพรอมผูนํารับนอง
ใหมเชิงสรางสรรค 

จะระบุวันและสถานที่
ภายหลัง 

5 30 เม.ย. – 
4 พ.ค. 62 

การเขาคายอาสา 6 ราชภัฏเขตภูมิศาสตร  
ภาคกลาง ครั้งที่ 5 

โรงเรียนหมูบานปาไมซับ
ลังกา อ.ลําสนธิ จ.ลพบุรี 
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ลําดับ วัน/เดือน/ป กิจกรรม สถานท่ี 

6 23–25 พ.ค. 62 การเขารวมประชุมสัมมนาสมาพันธ นิสิต นักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏท่ัวประเทศ ครั้งท่ี 13 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

7 30 พ.ค. –  
1 มิ.ย. 62 

การเขารวมการอบรมการประกันคุณภาพการศึกษา 
11 สถาบัน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ       
ราชนครนิทร  

8  22 พ.ค.62 มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยามาศึกษา
ดูงานของกองพัฒนานักศึกษา 

กองพัฒนานักศึกษา 

9 4 มิ.ย.62 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมาศึกษาดูงานที่กอง
พัฒนานักศึกษา 

กองพัฒนานักศึกษา 

 
 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 

รับทราบ   

 
 

ระเบียบวาระที่ 5.14  ผูอาํนวยการกองบริการการศึกษา 
 

 สาระสําคัญโดยยอ 
 

          ผลการดําเนินงานประจําเดือนเมษายน 2562 
ลําดับ 

ที ่
กิจกรรม 

 
วันท่ี/เวลา สถานที ่

1 นักศึกษาภาคปกติ (คณะครศุาสตร)  
และภาคพิเศษ ประจําภาคเรยีน 
ที่ 2/2561 รับใบรับรองคณุวุฒิ และผลการเรียน
ฉบับจริง จาํนวน 330 ราย 

29 มีนาคม 2562  
เปนตนไป  
เวลา 08.30-16.30 น. 

-กองบริการการศึกษา 
 

2 รับสมัครนักศึกษาภาคพิเศษ 
 (เรียนเสาร-อาทิตย) ประจาํภาคเรยีน 
ที่ 3 ปการศกึษา 2561 มีผูสมัครทั้งสิ้น จํานวน 
72 ราย 

1 มีนาคม 2562 ถึง 
วันที่ 30 เมษายน 2562 

-กองบริการการศึกษา 
 

3 มหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมสงเสริมและพัฒนา   
การเรียนรูนักศึกษาสหกิจศึกษา “หลักสูตร    
การเตรยีมความพรอมกอนออกสหกิจศึกษา” 
ครั้งที่ 1 

13 กุมภาพันธ 2562 ถึงวันที่ 
24 พฤษภาคม 2562 

-หอง 47201  
อาคารสวนหลวงคางคาว 

4 ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบการจัดทําขอมูล
การรับสงงานในหนาที ่

1 เมษายน 2562 
เวลา 13.30 น. 

-หองประชุมอยุธยา-อาเซียน 

5 บุคลากรกองบริการการศึกษาเลือกตั้ง
คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี 

2 เมษายน 2562 
เวลา 13.00 น. เปนตนไป 

-อาคาร 100 ป 
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ลําดับ 
ที่ 

กิจกรรม 
 

วันที่/เวลา สถานที่ 

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

1-4 เมษายน 2562 
 

-หองประชุม 1 อาคาร 2 

7 บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ซอมยอย งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
ประจําป พ.ศ. 2561 จํานวน 1,320 ราย 

5-6 เมษายน 2562 
เวลา 08.30 น. เปนตนไป 

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

8 บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ซอมใหญ งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
ประจําป พ.ศ. 2561  จํานวน 1,320 ราย 

7 เมษายน 2562 
เวลา 08.30 น. เปนตนไป 

-หอประชุมมหาวิทยาลัย 

9 บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
เขารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําป   
พ.ศ. 2561 

9 เมษายน 2562 
เวลา 19.00 น. 

-มหาวิทยาลัยสุโขทัย 
ธรรมาธิราช อําเภอปากเกร็ด 
จังหวัดนนทบุร ี

10 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยั   
ครั้งที่ 4/2562 

23 เมษายน 2562 
เวลา 13.00 น. 

-หองประชุมอยุธยา-อาเซียน 

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

25-26 เมษายน 2562 
เวลา 06.00 น. 

-โรงแรมนที เดอะริเวอรฟรอนท 
จังหวัดกาญจนบุรี 
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ลําดับ 
ที่ 

กิจกรรม 
 

วันที่/เวลา สถานที่ 

12 นักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร-อาทติย) ภาคเรยีนที่ 
2/2562 ยกเลิกวิชาเรยีนวันสุดทาย  

27-28 เมษายน 2562 
 

-มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรอียุธยา 

13 การรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ระดับ
ปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2562 (รอบ 
3 การรับตรงรวมกัน ทปอ.) 

17-29 เมษายน 2562 -เว็บไซต ทปอ. 

14 รายงานตัวและยืนยนัสิทธิ์เปนนกัศึกษาภาค
ปกติ ประจาํปการศึกษา 2562 (รอบ 2 โควตา
และการรบัตรงทั่วไป)  

มีนักศึกษามารายงานตัวและยืนยันสิทธิ์ 
จํานวน 295 ราย ขณะนี้มีนักศึกษาภาค
ปกติ ประจําปการศึกษา 2562 รอบ 
Portfolio และรอบ 2 ทั้งสิ้น จํานวน 951 
ราย 

30 เมษายน 2562 
เวลา 08.30 น. 

-หอประชุมอาคาร 100 ป  

 
แผนการดําเนนิงานเดือนพฤษภาคม 2562 
 

ลําดับ 
ที ่

กิจกรรม 
 

วันท่ี/เวลา สถานที ่

1 บุคลากรกองบริการการศึกษาเขารวมกิจกรรม
เนื่องในโอกาสพระราชพิธ ี
บรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิรา
ลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 

1 พฤษภาคม 2562 -หอประชุมมหาวิทยาลัย 

2 บุคลากรกองบริการการศึกษา 
เขารวมรับฟงการชี้แจงการสรรหาอธิการบดี
มหาวิทยาลัย 

2 พฤษภาคม 2562 -หอประชุมมหาวิทยาลัย 

3 บุคลากรกองบริการการศึกษา 
เขารวมประชุมเพื่อสรรหากรรมการ จํานวน 
2 ราย เพ่ือทําหนาที่สรรหานายกสภา
มหาวิทยาลัย 

3 พฤษภาคม 2562 -หอประชุมมหาวิทยาลัย 
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ลําดับ 
ที่ 

กิจกรรม 
 

วันที่/เวลา สถานที ่

4 นักศึกษาภาคปกติ ประจําภาคเรียน 
ที่ 2/2561 ยกเลิกวิชาเรียนวันสุดทาย 

3 พฤษภาคม 2562 -กองบริการการศึกษา 

5 การรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ระดับ
ปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2562 (รอบ 
5 การรับตรงอิสระ  
ครั้งที่ 1) ขณะนี้มีผูสมัคร  
จํานวน 211 ราย  
ขอมูล ณ วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 

1-19 พฤษภาคม 2562 -กองบริการการศกึษา 
-www.aru.ac.th 

6 ประกาศผลการคัดเลือกเปนนักศึกษา    
ภาคพิเศษ (เสาร-อาทิตย)  
ประจําภาคเรียนที่  3  
ปการศึกษา 2561  

6 พฤษภาคม 2562 -กองบริการการศึกษา 
-www.aru.ac.th 

 ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบการจัดทํา
ขอมูลการรับสงงานในหนาที่ราชการ 

8 พฤษภาคม 2562 
เวลา 15.00 น. 

-หองประชุมอยุธยา-อาเซียน 

7 รายงานตัวเปนนักศึกษา  
อบรมการลงทะเบียนออนไลน  
และทําบัตรนักศึกษาใหมภาคพิเศษ (เสาร-
อาทิตย) ประจําภาคเรียนท่ี  3  
ปการศึกษา 2561 มีผูผานการคัดเลือก 
จํานวน 72 ราย 

11 พฤษภาคม 2562 -กองบริการการศึกษา 
 

9 ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาสอบสัมภาษณ 
ประจําปการศึกษา 2562  
(รอบ 3 การรับตรงรวมกัน ทปอ.) 

9 พฤษภาคม 2562 -เว็บไซต ทปอ. 

10 การสอบสัมภาษณนักศึกษาภาคปกติ ระดับ
ปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2562    
(รอบ 3 การรับตรงรวมกัน ทปอ.)   

12 พฤษภาคม 2562 -เว็บไซต ทปอ. 

11 การประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2562   

14 พฤษภาคม 2562 -หองประชุมอยุธยา-อาเซียน 
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ลําดับ 
ที่ 

กิจกรรม 
 

วันที่/เวลา สถานที่ 

12 อาจารยผูสอนสงเกรดผานระบบออนไลน
นักศึกษาภาคปกติ  
ประจําภาคเรียนที่ 2/2562  
(สําหรับนักศึกษาที่จะสําเร็จ 

18-27 พฤษภาคม 
2562  

-www.aru.ac.th 

13 การเขารวมกิจกรรมปจฉิมนิเทศนักศึกษา
และกิจกรรมนัดพบแรงงานใหแกนักศึกษาที่
กําลังสําเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 2 
ประจําปการศึกษา 2561 

21 พฤษภาคม 2562 
เวลา 08.30-16.30 น. 

-หอประชุมมหาวิทยาลัย 

14 การประชุมคณะกรรมการ 
สภาวิชาการ ครั้งท่ี 4/2562  

22 พฤษภาคม 2562 -หองประชุมอยุธยา-อาเซียน 

15 ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาสอบสัมภาษณ 
ประจําปการศึกษา 2562  
(รอบ 4 Admission)  

29 พฤษภาคม 2562 -www.aru.ac.th 

16 ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์เขาสอบสัมภาษณ 
ประจําปการศึกษา 2562  
(รอบ 4 Admission ทปอ.) 

29 พฤษภาคม 2562 -เว็บไซต ทปอ. 

 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ   
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ระเบียบวาระที่ 5.15  หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน 

 สาระสําคัญโดยยอ 
 

ผลการดําเนินงาน  ประจําเดือนเมษายน 2562 
 

ลําดับ เรื่อง การดําเนินงาน วันเดือนป ผูเกี่ยวของ 

1 ตรวจสอบครุภัณฑประจํา
หนวยงาน 

   
 

1. เพ่ือใหทราบวามีการปฏิบัติ
ตามกฎหมายและระเบียบของ
ทางราชการที่เกี่ยวของ 

2. เพ่ือใหทราบวาครุภัณฑมีอยู
จริง 

อยูในระหวาง
ดําเนินการการ
ตรวจสอบ 

-  คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร 
-  หนวยตรวจสอบ
ภายใน 

2 รายงานสรุปการรับ – จาย 
เ งิ น รายได ตล าดนั ด  และ
รายงานสรุปขอมูลเงินรายได
ต ล า ด นั ด ที่ ไ ด รั บ จั ด ส ร ร 
ป ร ะ จํ า เ ดื อ น มี น า ค ม        
พ.ศ.2562 

ตรวจสอบการรับ – จาย       
เงินรายไดตลาดนัด  

24 เมษายน 62 -  งานการเงินและ
บัญชี 
-  หนวยตรวจสอบ
ภายใน 

3 รายงานผลการตรวจสอบ
ครุภัณฑประจําหนวยงานของ
คณะวิทยาการจัดการ 

1. เพ่ือใหทราบวามีการปฏิบัติ
ตามกฎหมายและระเบียบของ
ทางราชการที่เกี่ยวของ 

2. เพ่ือใหทราบวาครุภัณฑมีอยู
จริง 

29 เมษายน 62 -  คณะวิทยาการ
จัดการ 
-  หนวยตรวจสอบ
ภายใน 

4 รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบและรายงานผลการ
ตรวจสอบ รอบ 6 เดือน 

1. สรุปผลการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบภายในรอบ 6 เดือน
ตามแผนการตรวจสอบภายใน
ประจําป 
2. สําเนารายงานผลการ
ตรวจสอบภายในรอบ 6 เดือน 

29 เมษายน 62   -  กรมบัญชีกลาง 
  -  สํานักตรวจเงิน
แผนดินจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา  
  -  หนวยตรวจสอบ
ภายใน 
 

5 รวบรวมขอมูลการจัดทํา
บันทึกการรับสงงานในหนาที่
ราชการของอธิการบดี 

หนวยตรวจสอบภายในในฐานะ
เลขานุการคณะกรรมการ
ตรวจสอบการรับสงงานใน
หนาที่ราชการ ดําเนินการ
รวบรวมขอมูลและจัดการ
ประชุม 
 
 

อยูในระหวาง
ดําเนินการ 

-  คณะกรรมการ
ตรวจสอบการรับสง
งานในหนาที่ราชการ 
-  หนวยตรวจสอบ
ภายใน 
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ลําดับ เรื่อง การดําเนินงาน วันเดือนป ผูเกี่ยวของ 

6 สอบทานรายงานตนทุนตอ
หนวยผลผลิตของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ตรวจสอบ และสอบทาน
รายงานตนทุนตอหนวยผลผลติ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยาที่ดําเนินการ
แลวเสร็จกอนการนําสง
กรมบัญชีกลาง และหนวยงาน
ภายนอกที่เก่ียวของ 

23 เมษายน 62 - การเงนิและบัญชี 
 

7 สอบทาน และใหขอเสนอแนะ
การบริหารจัดการบัญชีเงิน
ฝากธนาคารของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

สอบทานการดําเนินงานควบ
รวมบัญชีเงินฝากธนาคารตาม
นโยบายของทานอธิการบดี 
และใหขอเสนอแนะแนว
ทางแกไขในสวนที่ยัง
ดําเนินการไมถูกตอง 

25 เมษายน 62 - งานการเงนิและ
บัญชี 
- หนวยตรวจสอบ
ภายใน 

 

แผนการดําเนนิงานประจําเดอืนพฤษภาคม พ.ศ.2562 

 

ลําดับ กิจกรรม ผูที่เกี่ยวของ หมายเหตุ 
1 ตรวจสอบงบทดลองเงินนอกงบประมาณ

ประจําเดือน 
- งานการเงนิและบัญชี 
 

 

2 ตรวจสอบครุภัณฑประจําหนวยงาน 

  1. เพ่ือใหทราบวามีการปฏิบัติตามกฎหมาย
และระเบียบของทางราชการที่เก่ียวของ 

  2. เพ่ือใหทราบวาครุภัณฑมีอยูจริง 

- ทุกหนวยงาน 

 
 

3 ติดตามและตรวจสอบขอมูลการรับสงงานใน
หนาที่ราชการของอธิการบดี 

- คณะกรรมการตรวจสอบ
การจัดทําขอมูลการรับสง
งานในหนาที่ราชการ 

 

4 งานประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ - กรมบัญชีกลาง 
- สํานักงานคลังเขต 1 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 

5 การบริการใหคําปรึกษา  เพ่ือเพิ่มคุณคาและ
ปรับปรุงกระบวนการทํางาน การควบคุมภายใน 

- ทุกหนวยงาน 
 

 

 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ   
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ระเบียบวาระที่ 5.16  ประธานคณะกรรมการดําเนินงานศูนยฝกปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ 
(อาคารสวนหลวง) 

 

 สาระสําคัญโดยยอ 
 

สรุปการดําเนินงานในชวง 1 - 30 เมษายน 2562 

ศูนยฝกปฏิบัติการวิชาชีพทางธุรกิจ (อาคารสวนหลวง) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ศูนยฝกปฏิบัติวิชาชีพทางธุรกิจ (อาคารสวนหลวง) ขอสรุปผลการดําเนินงานใน เดือน 

เมษายน 2562 เพ่ือแจงตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 05/2562 มี

รายละเอียดดังตอไปนี้ 

1. รายไดจากการใหบริการ เดือน เมษายน 2562 ศูนยฝกปฏิบัติการวิชาชีพทางธุรกิจ 

(อาคารสวนหลวง) 
 

ลําดับท่ี ประเภทของบริการ จํานวนการใช
บริการ (ครั้ง) 

จํานวนเงิน (บาท) 
 

1 หองพักเดี่ยว (เตียงคู)  283 184,125.00 
2 หองพักเตียงรวม 20 24,000.00 
3 หองประชุมศรีอยุธยา 13 26,000.00 
4 หองประชุมศรีรามเทพ 6 16,500.00 
5 หองจัดเลี้ยง 2 6,000.00 

6 รายไดอื่น  (คาเชาตูน้ํา)  330.00 
รวมรายรับเงินท้ังสิ้น  256,955.00 

 

2. รายจายของเดือน เมษายน 2562 ศูนยฝกปฏิบตัิการวิชาชีพทางธุรกิจ (อาคารสวน

หลวง) 
 

ลําดับที่ หมวดเงินรายจาย หนวย (บาท) 
1 คาจางชั่วคราว 96,762.00 
2 คาตอบแทน  17,284.00 
3 คาใชสอย 1,750.00 
4 คาวัสดุ 14,560.00 
5 คาสาธารณูปโภค 2,248.87 

รวมรายจายท้ังสิ้น 132,604.87 
กําไรสุทธิ 124,350.13 
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3. รายงานการเจาะกําแพงรั้วกั้นระหวางอาคารสวนหลวงกับตึก 41 และลอมรั้วปดเพื่อ

ดําเนินการกอสราง 

เม่ือวันที่ 27 เมษายน พ.ศ.2562 ผูรับเหมางานโครงการปรับปรุงบริเวณรอบสระน้ํา
อาคาร 4 ไดดําเนินการเจาะกําแพงรั้วก้ันระหวางอาคารสวนหลวงกับตึก 41 ดานขางรานอาหาร
เขียวหวาน เพ่ือเปนทางเดินเขาออกของอาจารย เจาหนาที่ และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา และลอมรั้วปดทางเดินเทาเดิมบริเวณตนไทรขางอาคารสวนหลวงเพ่ือดําเนินการ
กอสราง เสร็จเรียบรอย รายละเอียดตามภาพ 
 
 

  มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ    
 

ระเบียบวาระที่ 5.17  ประธานศูนยภาษาและการศึกษานานาชาต ิ
 

 สาระสําคัญโดยยอ 
กิจกรรมที่อยูระหวางดําเนินการ 

ที ่ กิจกรรม วัน/เดือน/ป 

1 อบรมเตรียมความพรอมภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษา ระดับ A1 27 เมษายน 2562 
- 

7 มิถุนายน 2562 
2 อบรมเตรียมความพรอมภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษา ระดับ A2 
3 อบรมเตรียมความพรอมภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษา ระดับ B1 
4 อบรมเตรียมความพรอมภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษา ระดับ B2 
5 ทดสอบวัดระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ (ภาคพิเศษ) 19 พฤษภาคม 2562 
6 ทดสอบวัดระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ (ภาคปกติ) 21 พฤษภาคม 2562 
7 คายภาษาอังกฤษเชิงวิชาการสําหรับนักศึกษา  

ณ แลนดบรีซ รีสอรท อ.ปากชอง. จ.นครราชสีมา 
22-24 พฤษภาคม 2562 

8 อบรมเตรียมความพรอมสําหรับนักศึกษาใหม รุน 62 3 – 28 มิถุนายน 2562 
9 สอบวัดระดับความรูความสามารถภาษาอังกฤษ TOEFL ITP  

สําหรับนักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
จํานวน 200 คน 

8 มิถุนายน 2562 

10 อบรมติวขอสอบภาษาอังกฤษ TOEFL ITP  
สําหรับนักศึกษาครุศาสตร 

15 – 16 มิถุนายน 2562 

11 สอบวัดระดับความรูความสามารถภาษาอังกฤษ TOEFL ITP  
สําหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร 
จํานวน 300 คน 

22 มิถุนายน 2562 
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ผลการดําเนินการกิจกรรมการอบรมเตรียมความพรอมภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษา (ไตรมาส2) 

กิจกรรม ผูเขาอบรม ผูผานการอบรม 

อบรมเตรียมความพรอมภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษา ระดับ A1 300 213 
อบรมเตรียมความพรอมภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษา ระดับ A2 450 250 
อบรมเตรียมความพรอมภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษา ระดับ B1 200 105 
อบรมเตรียมความพรอมภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษา ระดับ B2 150 21 
 

กิจกรรมการอบรมเตรียมความพรอมภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษา (ไตรมาส3) 

กิจกรรม  ผูเขาอบรม 

อบรมเตรียมความพรอมภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษา ระดับ A1  300 
อบรมเตรียมความพรอมภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษา ระดับ A2  300 
อบรมเตรียมความพรอมภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษา ระดับ B1  200 
อบรมเตรียมความพรอมภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษา ระดับ B2  200 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ   

 
 

ระเบียบวาระที่ 5.18  ประธานศูนยบมเพาะวิสาหกิจ (UBI) 
  

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. ในวันที่ 2 – 3 พฤษภาคม 2562 การศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี   

ในการจัดทําแผนและคูมือ 
2. วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 การจัดทําแผน  ประกวดแผน จัดประชุมสัมมนา และจัด

นิทรรศการ ณ สวนหลวงคางคาว  ตามตัวชี้วัดของ 360 วัน 
3. การปรับปรุงสถานที่  เว็บไซต และสื่อมีเดียตาง ๆ อยูระหวางการดําเนินการ  สวนที่

ดําเนินการแลวคือการทํา Facebook การรายงานการดําเนินการตาง ๆ  
4. ระหวางนี้กําลังดําเนินการบมเพาะผูประกอบการ 3 ราย คือ บริษัท มิสเตอรบั๊กฟูด 

(ผลิตแมลง)  บริษัท มารเก็ตฟูด  (ปลาทู)  และครีมกันแดด จัสยู  กลุมนี้ตองดูแลในเรื่องสถานที่จัด
จําหนาย  และพัฒนาในสวนท่ีขาดคือการทําบัญชี  การเงนิ  สรุปยอด อยูระหวางการดําเนินการ   

5. ระหวางนี้ถึงวันที่ 25 พฤษภาคม 2562  ตองจัดทําผลการดําเนินงาน  เพ่ือตรวจการ
ประเมิน 
         
 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 

รับทราบ   
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ระเบียบวาระที่ 5.19  รองอธิการบด ี

ระเบียบวาระที่ 5.19.1  รองอธิการบดีฝายบริหาร 
  

 สาระสําคัญโดยยอ 
 

โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยสูการเปนมหาวิทยาลัยสีเขียว Green University 
 

ผลการดําเนินงานในเดือนเมษายน 2562 
1. การกําจัดใบไมดวยใสเดือน ตนแบบกิจการเพื่อสังคม 

 ศึกษาการทดแทนวัสดุเลี้ยงใสเดือนดวยเศษหญาสนาม ซึ่งปกติการเลี้ยงใสเดือนในระยะเพ่ิม

จํานวนจําเปนตองมีการใหอาหารตั้งตนเปนมูลสัตวและขุยมะพราว  

 อบรมนักศึกษา ถึงวิธีการเลี้ยง และดูแลใสเดือนเพ่ือผลิตมูลใสเดือน 

 เริ่มผลิตมูลใสเดือนจากเศษผัก 

 การพัฒนาการผลิตมูลใสเดือนจากเศษใบไมเสร็จสมบูรณ และมีการบรรจุมูลใสเดือนเพ่ือ

เตรียมจัดจําหนาย โดยทําความรวมมือกับรานคาในตลาดตนไมบึงพระราม โดยบูรณาการ

กิจกรรมการผลิตมูลใสเดือนเขากับกิจกรรมการฝกประสบการณภาคสนามของนักศึกษาชั้นป

ที่ 1 สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช  และการวิเคราะหองคประกอบของมูลใสเดือนกับนักศึกษา

สาขาสิ่งแวดลอม 

 เตรียมทดสอบและพัฒนามูลใสเดือนจากเศษหญา 
 

2. การบริหารจัดการขยะในโรงอาหารอยางมีประสิทธิภาพ 

 ทําการจัดซื้อถังขยะพลาสติก และติดสติกเกอรระบุชนิดของขยะ จํานวน 8 ชนิด นําไปใชใน

โรงอาหารทั้งสองแหง 

 อยูระหวางการจัดหาใบเสนอราคา แกวพลาสติกชนิดที่สามารถลางดวยเครื่องลางอัตโนมัติ 

(ฝายอาคาร) 

 ผูรับเหมาจัดนิทรรศการการลดใชพลาสติกในโรงอาหาร พัฒนาแนวคิดและออกแบบกราฟฟก  

 อยูระหวางการรอติดตั้งปายรณรงคลดการใชกลองโฟมและหลอดดูด  

 ออกแบบสติกเกอรติดพ้ืนเพ่ือการแยกขยะ  

 

 

 
 



 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา  ครั้งที่  6/2562 

 

65 

3. การบริหารจัดการขยะพิษในคณะวิทยาการจัดการ 

 ไดศึกษารูปแบบการแยก และรูปแบบถังขยะที่เหมาะสม  

 ประสานงานกับหนวยงานรับกําจัดขยะพิษจากหนวยงานรัฐและเอกชนเรียบรอยแลว  

 อบรมเรื่องการกําจัดสารพิษและสารเคมีในหองปฏิบัติการณแกอาจารยและผูสนใจ  

 อยูระหวางการแกไขเอกสารซื้อจางถังขยะ  
 

1. งานอาคารสถานที ่ 

1.1  ถนนสายหลักที่มีการตรวจรับการจางครบทุกงวดแลว แตเนื่องจากพบขอบกพรองในภายหลัง

โดยเฉพาะปญหาการระบายน้ําฝนที่มีปริมาณมากทําใหเกิดการทวมขังในบางจุด ไดแจงผูรับ

จางใหดําเนินการแกไขปรับปรุงตอไป  

1.2 งานปรับปรุงอนุสรณสถานฯ อยูระหวางดําเนินการโดยไดมีการประชุมเรงรัด และผูรับจางจะ

สงมอบงานใหแลวเสร็จโดยเร็ว 

1.3 งานปรับปรุงสระน้ําหนาอาคาร 4 และงานปรับปรุงอาคาร 317 ผูรับจางรับมอบพื้นที่และเริ่ม

ดําเนินงานแลวคาดวาจะใชเวลาดําเนินงานประมาณ 10 เดือน สวนงานปรับปรุงสระน้ําหนา

อาคาร 1,2 เนื่องจากมีผูเสนอราคา 1 ราย ไดยื่นอุทธรณผลการประกาศผูชนะ ระหวางนี้

ยังคงรอผลการพิจารณาอุทธรณจากกรมบัญชีกลาง (ที่ตองพิจารณาภายใน 60 วัน)  

1.4 กรณอีาคารหอประชุมยังไมมีความคืบหนาดานการอนุญาตใหกอสรางอาคารจากกรมศิลปากร  

1.5 อยูระหวางการดําเนินงานเพื่อการกอสรางอาคารเก็บของบริเวณพ้ืนที่สถาบันอยุธยาศึกษา  

1.6 เนื่องจากอาคารศิลปกรรมที่อยูระหวางถูกระงับการกอสรางและผูรับจางไดขอสงคนืพื้นที่เปน

การชั่วคราวเนื่องจากมีคาใชจายในการดูแลพื้นที่ และในระหวางรอความชัดเจนมหาวิทยาลัย

ไดหารือประเด็นนี้กับกรมบัญชีกลางไดรับคําตอบวาสามารถรับคืนพ้ืนที่ได จึงไดทําการรับคืน

พ้ืนที่ดังกลาว  

1.7 การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 4 รายการจากงบประมาณแผนดินเนื่องจากมีผูเสนอราคา 1 ราย

ยื่นอุทธรณผลการประกาศผูชนะ ขณะนี้ยังคงรอผลการพิจารณาอุทธรณจากกรมบัญชีกลาง 

(ที่ตองพิจารณาภายใน 60 วัน ขณะนี้ผานมาแลวมากกวา 30 วัน) 

 

2. งานบริหารทั่วไป 

2.1  จากกรณีการโจรกรรมทรัพยสินในอาคารบัณฑิตวิทยาลัย และอาคารกองพัฒนานักศึกษาใน

สวนการดําเนินการของมหาวิทยาลัย อยูระหวางการสืบหาขอเท็จจริง 

2.2 เมื่อวันที่ 23 เมษายนที่ผานมาไดเขารวมประชุมผูแทนสมาชิกกองทุนสํารองเลี้ยงชีพประจําป 

เพ่ือรับทราบผลการดําเนินงานและทิศทางแนวโนมเศรษฐกิจ ณ ธนาคารกรุงเทพสํานักงาน

ใหญ ถนนสีลม กรุงเทพฯ 
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2.3 มีการเปลี่ยนแปลงตําแหนงผูบริหารระดับกอง คือการยายผูอํานวยการกองนโยบายและแผน

มาปฏิบัตงิานในตําแหนงผูอํานวยการกองกลาง และแตงตั้งผูปฏิบัติหนาที่ผูอํานวยการกอง

นโยบายและแผนแทน 

2.4 ในเดือนพฤษภาคมจะมีการเลือกตั้งกรรมการสภาจากคณาจารยประจําจํานวน 4 ตําแหนงท่ี

จะครบวาระการทําหนาที่ในวันที่ 8 มิถุนายน 2562 ขณะนี้อยูในระหวางการดําเนินงานของ

คณะกรรมการการเลือกตั้ง 

2.5 งานพัสดุมีกําหนดในการจัดทําบัญชีทรัพยสินใหเปนปจจุบันใหแลวเสร็จกอนเดือนพฤษภาคม 

2562 เพ่ือใหการจัดทําบัญชีในภาพรวมของมหาวิทยาลัยเปนปจจุบัน และเพ่ือเปนการเตรียม

สงมอบงานใหกับคณะผูบริหารมหาวิทยาลัยชุดใหมในเดือนมิถุนายน 2562 ตอไป 

2.6 ในระหวางวันที่ 13-14 พฤษภาคม 2562 กองกลางจัดโครงการศึกษาดูงานจังหวัดเพชรบุร ี

2.7 ในระหวางวันที่ 29-31 พฤษภาคม 2562 งานทรัพยากรบุคคลจัดโครงการอบรมพนักงาน

มหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการเพ่ือการเขาสูตําแหนงท่ีสูงข้ึนสําหรับบุคลากรท่ีมีความ

พรอมตอไป 

2.8 ประธานคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยฯ มีความประสงคจะปรับถนนตั้งแตหนา

มหาวิทยาลัย เปนพิพิธภัณฑกลางแจง  มีประติมากรรมและภาพเขียนมาติด 

2.9  การจัดทํากรอบวงเงินงบประมาณ  คาสาธารณูปโภค 20%  จํานวน 13 ลานบาทในการจาย

คาไฟไมรวมคาน้ํา  รัฐบาลอุดหนุนมาจํานวน  5 ลาน รวมแลว จํานวน 18 ลานบาท  ซึ่งไม

เพียงพอกับการจายคาไฟฟา จํานวน 20 ลานนั้น  จึงตองหาแนวทางในการลดคาใชจาย     

จากการศึกษาเบื้องตนกับผูมีความรูเกี่ยวกับพลังงานในการติดตั้งแผงโซลาเซลล ลงทุน 

จํานวน 15 ลานบาท จะคืนทุนภายใน 5 ป และจะทําใหประหยัดคาไฟฟาปละ 3 ลานบาท 

และจะตองเปลี่ยนอุปกรณ ท่ีใช ไฟฟามาก คือ เครื่องปรับอากาศ  จากการสํารวจมี

เครื่องปรับอากาศท่ีมีอายุการใชงานเกิน 10 ป จํานวน 700 กวาเครื่อง  ไมสามารถทํางานได

เต็มประสิทธิภาพ  หากสามารถเปลี่ยนเปนระบบอินเวอรเตอรไดก็จะทําใหประหยัดพลังงาน

ไดปละ จํานวน 11 ลานบาท  อาจจะทําเปนโครงการไวให  เผื่อวาในปตอไปจะทําการลงทุน    
 
 

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชมุ 
รับทราบ    
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ระเบียบวาระที่ 5.17.2  รองอธิการบดีฝายนโยบายและแผน 
 
 

 สาระสําคัญโดยยอ 
 

ผลการดําเนินงาน ประจําเดอืน เมษายน – พฤษภาคม พ.ศ. 2562 

ลําดับ กิจกรรม วัน เดือน ป สถานท่ี 
1 ประชุมคณะกรรมการจัดทําขอมูล 

การรับสงงานในหนาท่ีราชการ 
วันจันทรที่ 1 เมษายน 
2562 
เวลา 13.30 น. 

หองประชุมอยุธยา – อาเซียน 

2 รวมกลาว งานบุษราคัม ราชภัฏ วันอังคารท่ี 2 เมษายน 
2562 เวลา 12.00 น. 

หอประชุม 100 ป ศูนยภาษา 

3 ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือสราง
เครือขายความรวมมือระหวาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูมิภาค –  
ภาคกลาง 

วันพุธที่ 3 เมษายน 
2562 เวลา 08.00 น. 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย 
อลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 

4 ประชุมคณะกรรมการประจําสถาบัน
อยุธยาศึกษา ครั้งที่ 1/2562 

วันพุธที่ 3 เมษายน 
2562 เวลา 13.30 น. 

หองประชุมสถาบันอยุธยา
ศึกษา 

5 รวมเปนเกียรติในการปฐมนิเทศ
บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑติ 
 

วันศุกรที่ 5 เมษายน 
2562 เวลา 09.00 น. 

หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

6 รวมเปนเกียรติและรวมแสดงความ
ยินดีกับนักศึกษาในพิธีมอบ
ประกาศนียบัตรบัรฑิต 

วันจันทรที่ 8 เมษายน 
2562 เวลา 10.00 น. 

หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

7 ประชุมพิจารณางานจางเหมากอสราง
หองเก็บของดานหลังสถาบันอยุธยา
ศึกษา จํานวน 1 งาน 

วันพุธที่ 17 เมษายน 
2562 เวลา 11.00 น. 

หองงานอาคารสถานที่และภูมิ 
สถาปตย อาคาร 2 

8 ประชุมคระกรรมการเรงรัดติดตาม
การใชจายงบประมาณ ฯ ครั้งที่ 
7/2562  

วันศุกรที่ 19 เมษายน 
2562 เวลา 13.30 น. 

หองประชุมอยุธยา – อาเซียน 

9 ประชุมงานจางเหมาปรับปรุง 
รอบสระน้ํา หนาอาคาร 4 

วันศุกรที่ 19 เมษายน 
2562 เวลา 15.00 น. 

หองประชุมอาคารสถานที่และ 
ภูมิสถาปตย 

10 ประชุมงานจางเหมาปรับปรุง 
อาคารหองประชุม 317 

วันศุกรที่ 19 เมษายน 
2562 เวลา 15.30 น. 

หองประชุมอาคารสถานที่และ 
ภูมิสถาปตย 

11 รวมเปนเกียรติในกิจกรรม “ศึกษา 
เรียนรู สังคมพหุวัฒนธรรม 
พระนครศรีอยุธยา” สานใจไทยสูใจใต 
รุนที่ 35 

วันอาทิตยที่ 21 เมษายน 
2562 เวลา 13.30 น. 

หองประชุมอาคาร 100 ป   
ศูนยภาษาและคอมพิวเตอร 
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ลําดับ กิจกรรม วัน เดือน ป สถานท่ี 
12 ประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 4/2562 
วันอังคารที่ 23 เมษายน 
2562 เวลา 13.00 น. 

หองประชุมอยุธยา – อาเซียน 

13 ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พระนครศรีอยุธยา ครั้งท่ี 5/2562 

วันพุธที่ 24 เมษายน 
2562 เวลา 09.30 น. 

หองประชุมอยุธยา – อาเซียน 

14 ประชุมชี้แจงโครงการเสนอในคําขอ
งบประมาณ ประจําป พ.ศ. 2563 

วันพุธที่ 24 เมษายน 
2562 เวลา 13.30 น. 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
สวนสุนันทา 

15 ประชุมคณะกรรมการจังหวัด หัวหนา
สวนราชการ ประจําเดือน เมษายน 
2562 

วันจันทรที่ 29 เมษายน 
2562 เวลา 10.00 น. 

หองประชุมอโยธยา ชั้น 3 
อาคาร 4 ชั้น 
ศูนยราชการจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

16 รวมงานพิธีเจริญพระพุทธมนต เฉลิม
พระเกียรติสมเด็จพระเจาอยูหัว ฯ 

วันพุธที่ 1 พฤษภาคม 
2562 เวลา 08.30 น. 

หอประชุมมหาวิทยลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

17 รวมพิธีเปดนิทรรศการเฉลิมพระ
เกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 

วันพุธที่ 1 พฤษภาคม 
2562 เวลา 11.19 น. 

โถงอาคาร 100 ป ศูนยภาษา
และคอมพิวเตอร 

18 ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ครั้งท่ี 6/2562 

วันพุธที่ 8 พฤษภาคม 
2562 เวลา 09.30 น. 
 

หองประชุมอยุธยา – อาเซียน 

20 ประชุมคณะกรรมการจัดทําขอมูล
รับสงงานในหนาที่ราชการ 

วันพุธที่ 8 พฤษภาคม 
2562 เวลา 15.00 น. 

หองประชุมอยุธยา – อาเซียน 

21 ประชุมคณะกรรมการบริหาร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

วันอังคารที่ 14 
พฤษภาคม 2562   เวลา 
13.00 น. 

หองประชุมอยุธยา – อาเซียน 
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แผนการดําเนนิงานประจําเดอืน พฤษภาคม พ.ศ. 2562 

ลําดับ กิจกรรม วัน เดือน ป สถานท่ี 
1 ประชุมคณะกรรมการเรงรัดติดตาม

การใชจายงบประมาณ ครั้งที่ 8/2562 

วันศุกรที่ 17 พฤษภาคม 

2562   เวลา 13.30 น. 

หองประชุมอยุธยา - อาเซียน 

2 ประธานในพิธีเวียนเทียน เนื่องใน    

วันวิสาขบูชา 

วันเสารที่ 18 

พฤษภาคม 2562    

เวลา 18.30 น. 

วัดดุสิตาราม               

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

3 รวมเปนเกียรติในกิจกรรมปจฉิมนิเทศ

นักศึกษา และกิจกรรมนัดพบแรงงาน 

ประจําปการศึกษา 2561 

วันอังคารที่ 21 

พฤษภาคม 2562    

เวลา 08.30 น. 

หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

4 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดทํา

แผนปฏิบัติราชการประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2563 

วันพฤหัสบดีท่ี 23 –   

วันศุกรที่ 24 พฤษภาคม 

2562 

โรงแรมกรีนเนอรี่ 

จังหวัดนครราชสีมา 

 

 กําหนดการการประชมุเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ  

พ.ศ. 2563  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ระหวางวันท่ี 23 - 24 พฤษภาคม 2561 

ณ กรีนเนอรี่ รีสอรท เขาใหญ จังหวัดนครราชสีมา 

กําหนดการ 

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ระหวางวันที่ 23 - 24 พฤษภาคม 2561 

ณ กรีนเนอรี่ รีสอรท เขาใหญ จังหวัดนครราชสีมา 

....................................................... 

วันพฤหัสบดีท่ี 23 พฤษภาคม 2561 

06.30 - 09.00 น. ออกเดินทางจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

สูชูชัยบุรีศรีอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 

09.00 - 09.30 น. ผูเขารวมประชุมลงทะเบียนและรับเอกสารประกอบการประชุม 
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09.30 - 10.30 น. พิธีเปดการประชุมและการบรรยาย ทิศทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร

และจุดเนนตามประเด็นยุทธศาสตรของ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

โดย ดร.เกษม  บํารุงเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

10.30 - 10.45 น. รับประทานอาหารวาง 

10.45 - 12.00 น. มอบนโยบายการจัดสรรและการบริหารงบประมาณ ประจําป

งบประมาณ  

พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

โดย ผูชวยศาสตราจารยอราม ชนะโชติ รองอธิการบดีฝายนโยบายและแผน 

นายวีรศกัดิ์ โพธิ์ภิรมย นักวิเคราะหนโยบายและแผน รักษาการในตําแหนง

ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน 

12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 - 14.00 น. การนําเสนอขอมูลผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2561 และ 2562 (รอบ 6 เดือน) 

โดย ผูชวยศาสตราจารยอราม ชนะโชติ รองอธิการบดีฝายนโยบายและแผน 

  นางปาณิสรา ผดุงรัตน   นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

  นางสาวนัฐฐา ภูมิดี  นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

14.00 - 14.30 น. การนําเสนอกระบวนการจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา 

โดย  นายติณณ  ภานุเมทธนันท นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

นายไอศูรย  จิตกระแสร  นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

14.30 - 14.45 น. รับประทานอาหารวาง 
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กําหนดการ 

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ระหวางวันที่ 23 - 24 พฤษภาคม 2561 

ณ กรีนเนอรี่ รีสอรท เขาใหญ จังหวัดนครราชสีมา 

14.45 - 18.30 น. การฝกปฏิบัติ : (แบงกลุมตามยุทธศาสตร) การจัดทําโครงการหลักตาม

ประเด็นยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2563 

โดย ผูชวยศาสตราจารยอราม ชนะโชติ รองอธิการบดีฝายนโยบายและแผน 

  กลุมที่ 1 นายวีรศกัด์ิ โพธิ์ภิรมย      2. นางอริสสา   บัวเจริญ 

กลุมท่ี 2 นายติณณ  ภานุเมทธนันท 2. นางอมรรัตน   อมรนาถ 

กลุมท่ี 3 นายไอศูรย  จิตกระแสร   2. นางสาวเบญจมภรณ  ขําเขียว 

กลุมท่ี 4 นางปาณิสรา  ผดุงรัตน     2. นางสาวนัฐฐา  ภูมดิ ี

18.30 - 19.30 น. รับประทานอาหารเย็น 

วันศุกรท่ี 24 พฤษภาคม 2561 

08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียน 

09.00 - 10.30 น. การบรรยาย : การพัฒนาตัวชี้วัดความสําเร็จท่ีสอดคลองกับวัตถุประสงค

โครงการ 

โดย ผูชวยศาสตราจารยอราม ชนะโชติ รองอธิการบดีฝายนโยบายและแผน 

10.30 - 10.45 น. รับประทานอาหารวาง 

10.45 - 12.00 น. การฝกปฏิบัติ : (แบงกลุมตามยุทธศาสตร) การจัดทําตัวชี้วัดการปฏิบตัิ

ราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 

โดย ผูชวยศาสตราจารยอราม ชนะโชติ รองอธิการบดีฝายนโยบายและแผน 

กลุมท่ี 1 นายวีรศักดิ์ โพธิ์ภิรมย      2. นางอริสสา   บัวเจริญ 

กลุมท่ี 2 นายติณณ  ภานุเมทธนันท 2. นางอมรรัตน   อมรนาถ 

กลุมท่ี 3 นายไอศูรย  จิตกระแสร   2. นางสาวเบญจมภรณ  ขําเขียว 

กลุมท่ี 4 นางปาณิสรา  ผดุงรัตน     2. นางสาวนัฐฐา  ภูมดิ ี

12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
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กําหนดการ 

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ระหวางวันที่ 23 - 24 พฤษภาคม 2561 

ณ กรีนเนอรี่ รีสอรท เขาใหญ จังหวัดนครราชสีมา 

13.00 - 15.30 น. การนําเสนอและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นตอโครงการหลักตามประเด็น

ยุทธศาสตร และตัวชี้ วัดการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ        

พ.ศ. 2562  

15.30 - 16.00 น. สรุปผลการประชุม 

โดย ผูชวยศาสตราจารยอราม ชนะโชติ รองอธิการบดีฝายนโยบายและแผน 

16.00 - 16.30 น. พิธีปดการประชุม 

โดย ดร.เกษม  บํารุงเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

16.30 น.  ออกเดินทางจาก กรีนเนอรี่ รีสอรท เขาใหญ จังหวัดนครราชสีมา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

หมายเหตุ 

 กําหนดการนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม 

 
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชมุ 

รับทราบ   
 

ระเบียบวาระที่ 5.17.3  รองอธิการบดีฝายวิชาการ 

 สาระสําคัญโดยยอ 
ผลงานเดือนเมษายน 2562 
    1. ประธานคณะกรรมการฝายทะเบียนบัณฑิต พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจําป

การศกึษา 2559-2560 
    2. รวมพิธีมอบประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 
    3. รวมพิธีถวายปริญญากิตติมศักดิ์ พระพุทไธศวรรยวรคุณ (หวล  ภูริภทฺโท) ปริญญา

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม  ณ วัดพุทไธศวรรย 
    4. ตอนรับองคมนตรี พิธีปดโครงการสานใจไทยสูใจใต รุนที่ 35 
    5. อบรมโครงการพัฒนาอาจารยใหม ประจําป พ.ศ. 2561-2562 ณ โรงแรมนที เดอะริ

เวอรฟรอนท จังหวัดกาญจนบุร ีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
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   6. ประธานพิธีรดน้ําขอพรอาจารยสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
   7. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจางกอสราง งานบูรณะซอมแซมอนุสรณสถาน

เจาพระยา  บวรราชนายก (เฉกอะหมัดกุมมี) 
   8. รับรายงานตัวนักศึกษาภาคปกติ ประจําปการศึกษา 2562 (รอบ 2 โควตา และการรับ

ตรงรวมกัน) มีนักศึกษามารายงานตัวและยืนยันสิทธิ์ จํานวน 295 ราย  ขณะนี้มีนักศึกษาภาคปกติ 
ประจําปการศกึษา 2562 รอบ Portfolio และรอบ 2 ทั้งสิ้น จํานวน 951 ราย 

 

   แผนการดําเนินงานเดือนพฤษภาคม 2562 
   1. รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประจําปการศึกษา 2562 (รอบ 5 ครั้งที่ 1 การรับตรง

อิสระ) ในวันที่ 1-19 พฤษภาคม 2562 
    2. สอบสัมภาษณนักศึกษาภาคปกติ ประจําปการศึกษา 2562 (รอบ 3 การรับตรงรวมกัน) 

ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2562 
    3. สอบขอเขียนและสอบสัมภาษณนักศึกษาภาคปกติ (รอบ 5 ครั้งที่ 1 การรับตรงอิสระ) 

ในวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2562 
   4. สอบสัมภาษณนักศึกษาภาคปกติ ประจําปการศึกษา 2562 (รอบ 4 Admission)       

ในวันที่ 1 มิถุนายน 2562 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ   

 

ระเบียบวาระที่ 5.17.4  รองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษและกฎหมาย 

 สาระสําคัญโดยยอ 
     การดําเนินงานของ ITA 

 

วันที ่ เร่ือง สรุปสาระสําคัญ หมายเหตุ 

เดือนเมษายน 
3 เมษายน ประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน  

การประเมินคุณธรรมและความ
โปรงใสในการดําเนินงานของ
หนวยงานภาครัฐ  (Integrity  and  
Transparency  Assessment : ITA) 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  
ครั้งที่ 1/2562 

- ติดตามการดําเนินงาน ITA และ
แจงรายละเอียดการจัดทําขอมูลผูมี
สวนไดสวนเสียภายในและภายนอก 

 

เมษายน เตรียมขอมูลหลักฐานเอกสาร 
เชิงประจักษเพ่ือรับการประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 
(Integrity  and  Transparency  

- จัดทําขอมูลผูมีสวนไดสวนเสีย
ภายใน ไดแก บุคลากรทั้งสาย
สนับสนุนและสายวิชาการที่
ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย 1 ป 
ขึ้นไป นําเขาระบบ ITAS 10 
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วันที ่ เร่ือง สรุปสาระสําคัญ หมายเหตุ 

Assessment : ITA) ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562  
 

เปอรเซ็นตของจํานวนทั้งหมด และ
กรอกจํานวนเขาระบบ ITAS จํานวน 
662 ราย  
- จัดทําขอมูลผูมีสวนไดสวนเสีย
ภายนอก นําเขาระบบ ITAS 10 
เปอรเซ็นตของจํานวนทั้งหมด มี
ทั้งสิ้น 700 ราย ประกอบดวย 

- งานสนับสนุนพันธกิจหลัก  
- งานดานจัดซื้อจัดจาง  
- นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
- ผูมาติดตอสมัครงาน  

- Admin ของมหาวิทยาลัย คือ 
นันทนา นําเขาขอมูลในระบบ ITAS 
ภายใน 30 เมษายน ผลการ
ดําเนินงาน Admin นําเขาตาม
กรอบระยะเวลาที่กําหนด 
- ผูบริหารของมหาวิทยาลัย คือ 
ผศ.ธาตรี มหันตรัตน ยืนยันขอมูล 
ในระบบ ITAS ภายใน 30 เมษายน 
ผลการดําเนินงาน ผูบริหาร ยืนยัน
ตามกรอบระยะเวลาที่กําหนด 

เดือนพฤษภาคม 
พฤษภาคม เผยแพร QR code เผยแพร QR code บนเว็บไซตและ

ชองทางอื่นเพื่อใหผูมีสวนไดเสีย
ภายในและภายนอกเขาตอบแบบ
การรับรู การดําเนินงานดาน
คุณธรรมและความโปรงใสของ
หนวยงานภาครัฐ 

- แบบวัดการรับรูของผูมีสวน
ไดสวนเสียภายใน (IIT) 

- แบบวัดการรับรูของผูมีสวน
ไดสวนเสียภายนอก (EIT) 

แบบวัดการรับรูการดําเนินงาน
การประเมินคุณธรรมและความโปรง
ในการดําเนินงานของหนวยงาน
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วันที ่ เร่ือง สรุปสาระสําคัญ หมายเหตุ 

ภาครัฐ ประจําปงบประมาณ     
พ.ศ. 2562 ผูมีสวนไดสวนเสีย
จะตองดําเนินการตอบแบบวัด   
การรับรู ใหแลวเสร็จภายในเดือน
พฤษภาคม 

18-19 
พฤษภาคม 

โครงการอบรมเยาวชนชอสะอาด    
ในตําบลชอสะอาด ประจําป 2562 

มูลนิธิตอตานการทุจริตขอความ
อนุ เคราะหจากมหาวิทยาลัยส ง
อาจารย 2 คน และนักศึกษา 8 คน 
เขารวมโครงการอบรมเยาวชนชอ
สะอาด ณ โรงเรียนวัดราชปกษี ต.
โพสะ อ.เมือง จ.อางทอง โดยมี
วัตถุประสงค เพื่อเปนการพัฒนา
หมู บ านใหปลอดจากการทุจริต 
กลอม เกลาคนในชุมชนรวม ท้ัง
เยาวชนใหเปนคนที่มีความซื่อสัตย 
สุจริตกาย พฤติกรรม จิตใจและ
ปญญา หนาทื่นักศึกษา คือ ไปเปน
ผูชวยวิทยากร 

 

27-28 
พฤษภาคม 

ประชุมเชิงปฏิบัติการยกระดับการ
ประเมินคุณธรรมและความโปรงใส 
ในการดําเนินงานของหนวยงาน
ภาครัฐ ประจําปงบประมาณ       
พ.ศ. 2562  

คณะกรรมการดําเนินงานจัดประชุม
เชิงปฏิบัติการยกระดับการประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562       
ณ โรงแรมรอยัล  พลาคลิฟ บีช  
รีสอรท จังหวัดระยอง 

 

30-31 
พฤษภาคม 

อบรมโครงการยกระดับการประเมิน
คุณธรรมและความโปรงใสในการ
ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  
(ITA Course) 

สํ านั ก ง าน  ป . ป . ช .  ขอ เชิ ญส ง
บุคลากรของมหาวิทยาลัยเขารวม
อบรม จํานวน 2 ทาน ณ โรงแรม
รามาการเดนส กรุงเทพ ถ.วิภาวดี 
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 
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งานนิติการ กองกลาง สํานักงานอธิการบด ี
ประจําเดือน 1 เมษายน 2562 ถึง 30 เมษายน 2562 

 
ลําดับ วัน เดือน ป รายการ 

1 
 

2 เม.ย 62 รวมเปนคณะทํางานสนับสนุนการดําเนินงานเพ่ือใหไดมาซึ่งคณะกรรมการ 
สรรหาอธิการบดี (นางศิขรินทร  สุวรรณทัศน  ,  นางสาวศิริลักษณ            
สุคันธชาติ) 

2 3 เม.ย 62 เขารวมประชุมคณะกรรมการดําเนินการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส
ในการดําเนินงานของหนวยงาน ITA (นางสาวศิริลักษณ  สุคันธชาติ) 

3 4 เม.ย 62 จัดประชุมคณะกรรมการแกไขปญหาสัญญาทุน ครั้งท่ี 3/2562  
(นางศิขรินทร สุวรรณทัศน ) 

4 5 เม.ย 62 จัดประชุมคณะกรรมการสอบสวนขอเท็จจริงคดีกรณีระงับการกอสรางและ
รื้อถอนอาคารศลิปกรรมศาสตร (นางศขิรินทร สุวรรณทัศน ,นางสาวศิริ
ลักษณ  สุคันธชาติ) 

5 5-7 เม.ย 62 เขารวมเปนคณะกรรมการในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจําป 
2562   (นางสาวศิริลักษณ  สุคันธชาติ) 

6 9 เม.ย 62 เขารวมประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2562  (นางศราริ
ตา แจงพันธ,นางศิขรินทร  สุวรรณทัศน,นางสาวศิริลักษณ  สุคันธชาติ) 

7 17 เม.ย 62 ไปฟงคาํพิพากษาศาลฎีกา ณ ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
(นางสาวศิริลักษณ สุคันธชาติ) 

8 17 เม.ย 62 ไปแจงความรองทุกขกลาวโทษ ที่สถานีตํารวจภะรจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา (นางสาวศิริลักษณ สุคันธชาติ) 

9 18 เม.ย 62 จัดประชุมคณะกรรมการเลือกตั้ง ครั้งท่ี 4/62 (นางศขิรินทร  สุวรรณทัศน) 
10 22 เม.ย 62 จัดประชุมคณะอนุกรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 

2/2562 (นางศราริตา แจงพันธ , นางศขิรินทร  สุวรรณทัศน) 
11 24 เม.ย 62 จัดประชุมคณะกรรมการแกไขปญหาสัญญาทุน (นางศิขรินทร สุวรรณทัศน) 
12 29 เม.ย 62 จัดประชุมคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี ครั้งที่ 1/62  

(นางศิขรินทร  สุวรรณทัศน) 
13 30 เม.ย 62 จัดประชุมสอบขอเท็จจริง ครั้งที่ 1/2562 (นางศราริตา แจงพันธ)  

 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชมุ 
รับทราบ    
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ระเบียบวาระที่ 5.17.5  รองอธิการบดีฝายกิจการนักศกึษาและวิจัยและพัฒนา 

 สาระสําคัญโดยยอ 

1. โครงการ Work  Travel  นักศึกษาไดเซ็นสัญญาแลว  รับเงิน และเดินทางแลว  
สวนของคณะกรรมการสงเสริมฯ ที่ไดยืมมาก็ไดดําเนินการจายไปเรียบรอยแลว 

2. วันที่  30 เมษายน – 4 พฤษภาคม 2562  กิจกรรมคายอาสา 6 ราชภัฏกลุม
ภูมิศาสตรภาคกลาง  อําเภอลําสนธิ  จังหวัดลพบุรี 

3. วันที่ 21 พฤษภาคม 2562  กิจกรรมปจฉิมนิเทศและนัดพบแรงงาน 

4. วันที่ 23 – 25 พฤษภาคม 2562 กิจกรรมประชุมสัมมนาสมาพันธ  นิสิต  นักศึกษา  
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชมงคลทั่วประเทศ  ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

5. วันที่  27 – 30 พฤษภาคม 2562  กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการผูนํานักศึกษา  
จังหวัดเพชรบุรี 

6. วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ 
 

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชมุ 
 รับทราบ   

 

ระเบียบวาระที่ 5.17.6  ผูชวยอธิการบดีฝายประกันคุณภาพ 

 สาระสําคัญโดยยอ 
                 ผลการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา เดือน เมษายน พ.ศ. 2562 

ลําดับ
ที ่

วัน/เดือน/ป กิจกรรม สถานท่ี 

1 1 เมษายน 2562 ประชุมเตรียมความพรอมการจัดกิจกรรมคาย
ประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยา ภายใตกิจกรรม โครงการ 
“สานใจไทย สูใจใต” รุนที่ 35 

หองประชุมอยุธยา-
อาเซียน 

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

หองงานประกันคณุภาพ 

3 3 เมษายน 2562 เปนตัวแทนมหาวิทยาลัยรับโลโครงการ “สานใจไทย สูใจ
ใต” รุนที่ 35  จาก พลเอกสุรยุทธ  จุลานนท ประธาน   
ในพิธี 
 

สโมสรทหารบก 
(สวนกลาง) วิภาวดี 
กรุงเทพฯ 

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

หองอยุธยา-โปรตุเกส 
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ลําดับ
ที ่

วัน/เดือน/ป กิจกรรม สถานท่ี 

5 4 เมษายน 
2562 

ประชุมเตรียมความพรอม ฝายปฏิคม ในกิจกรรมคาย
ประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยา ภายใต กิจกรรม 
โครงการ “สานใจไทย สูใจใต” รุนท่ี 35 ในวันท่ี 21 
เมษายน 2562 

หองประชุมงานประกัน
คุณภาพ 

6 19 เมษายน 
2562 

ประชุมเตรียมความพรอม ฝายปฏิคมและฝายลงทะเบียน 
ในกิจกรรมคายประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยา ภายใต
กิจกรรม โครงการ “สานใจไทย สูใจใต” รุนที่ 35 ในวันท่ี 
21 เมษายน 2562 

หองประชุมงานประกัน
คุณภาพ 

7 21 เมษายน 
2562 

มหาวิทยาลัยจัดกิจกรรม โครงการ “สานใจไทย สูใจใต” 
รุนที่ 35  

ณ อาคาร 100 ป 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

8 29 เมษายน 
2562 

กิจกรรมเปดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูการจัดการความรู KM 
เพ่ือคนหาแนวปฏิบัติที่ดีดานการพัฒนาคุณภาพการ
บริการ 

ห อ ง ป ร ะ ชุ ม ศู น ย
การศกึษาพิเศษ  
คณะครุศาสตร  
มห าวิ ทยา ลั ย ร าช ภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา 

 

แผนการดําเนนิงานประกันคุณภาพการศึกษา เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562 

ลําดับ
ที ่

วัน/เดือน/ป กิจกรรม สถานท่ี 

1 พฤษภาคม 
2562 

แนวทางการแกไขปญหาการเก็บขอมูลภาวะการมีงาน
ทําของบัณฑิต 
จากการปรึกษาหารือรวมกับกองพัฒนานักศึกษา เพ่ือหา
แนวทางในการเก็บขอมูลภาวะการมีงานทําของบัณฑิต 
โดยทําแนวปฏิบัติดังนี ้
1. ใหบัณฑิตตอบขอมูลภาวะการมีงานทําของบัณฑิต    
ในวันจัดกิจกรรมปจฉิมนิเทศของมหาวิทยาลัย โดยกอง
พัฒนานักศึกษา จะใหบัณฑิตแตละคณะทําการตอบผาน 
QR CODE ของแตละคณะ 
2. กองพัฒนานักศึกษา จัดทํา ไลนกลุมบัณฑิตแตละคณะ 
เพ่ือจัดสงขอมูลการรับพระราชทานปริญญาบัตร และสง 
QR CODE เพ่ือติดตามใหบัณฑิตทําการตอบภาวะการมี
งานทําของบัณฑิตเพ่ิมเติม 
3. งานประกันคุณภาพ จัดทําเอกสาร QR CODE 
ประชาสัมพันธการติดตามใหบัณฑิตทําการตอบภาวะการ
มีงานทําของบัณฑิต โดยแนบไปกับจดหมายแจงใหบัณฑิต
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ลําดับ
ที ่

วัน/เดือน/ป กิจกรรม สถานท่ี 

ทําการรายงานตัวเขารับพระราชทานปริญญาบัตร        
โดยงานประกันคุณภาพจัดของบสาธารณูปโภค          
(คาสแตมป) ในการดําเนินงานดังกลาวเพ่ิมเติม 
4. สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) 
รวมกับ กองพัฒนานักศึกษา เก็บขอมูลภาวะการมีงานทํา
ของบัณฑติ ผานระบบการรายงานตัวเขารับพระราชทาน
ปริญญาบัตร 

2 1-14 พฤษภาคม 
2562 

คณะ สํานัก/สถาบัน จัดทํารายงานการจัดการความรูตาม
แผนการจัดการความรูของหนวยงานในปงบประมาณ 
พ.ศ.2562 และจัดทําคูมือหรือแนวปฏิบัติที่ดีที่ไดจาก
กระบวนการการจัดการความรูอยางเปนระบบ 

 

3 15 พฤษภาคม 
2562 

ประชุม เรื่อง แนวทางการจัดทํารายงานผลการประเมิน
ตนเองตามมาตรฐานการอุดมศึกษาใหม 

โรงแรมเซ็นจูรี่ พารค  
กรุงเทพมหานคร 

4 15-17 
พฤษภาคม 2562 

คณะ สํานัก/สถาบัน สงผลงานเขารวมการสรรหาแนว
ปฏิบัติที่ดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  
*คณะ สงแนวปฏิบัติที่ดี  2 ประเด็นความรู คือ ดานที่ 1 
พัฒนาผู เ รี ยน/การ เรี ยนการสอน และ ด านที่  2 
พัฒนาการวิจัยและนวัตกรรม 
*สํานัก/สถาบัน สงแนวปฏิบัติที่ดี 1 ประเด็นความรู ท่ี
สอดคลองกับพันธกิจหนวยงาน 

 

5 23-28 
พฤษภาคม 2562 

คณะกรรมการ Best Practices เขาเยี่ยมชมบอรด
นิทรรศการ และใหคะแนน (วัน เวลา ที่เขาเยี่ยมชมบอรด 
หนวยงานสามารถแจงมายังงานประกันคุณภาพ ภายใน
วันที่ 22 พฤษภาคม 2562) 

 

6 27 พฤษภาคม 
2562 

เขารวมประชุมการจัดทํามาตรฐานการศึกษาของ
เครือขายมหาวิทยาลัยราชภัฏ ดานงานประกันคุณภาพ
การศกึษา ครั้งท่ี 4 

มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร
เกษม กรุงเทพมหานคร 

7 29 พฤษภาคม 
2562 

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและดําเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษา  ครั้งท่ี 3/2562 

หองประชุม 
อยุธยา-อาเซียน 

8 31 พฤษภาคม 
2562 

จัดทําและประกาศผลการประกวดแนวปฏิบัติที่ดี ARU KM 
Day ครั้งท่ี 4 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

 
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชมุ 

รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 5.17.7  ผูชวยอธิการบดีฝายบริการวิชาการและสหกิจศกึษา 

 สาระสําคัญโดยยอ 
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1. สหกิจศึกษาขณะนี้ไดมอบหมายใหกองบริการการศึกษาแลว 
2. วันที่ 20 – 24  การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษใหกับนักศึกษาสหกิจศึกษาและ

อบรมคอมพิวเตอรใหกับนักศึกษาสหกิจศึกษา และหลังจากนั้นจะมีการศึกษาดูงาน 
3. โครงการมหาวิทยาลัยประชาชน  มีกําหนดจัดกิจกรรม  โดยไดรับการสนับสนุนจาก

ธนาคารออมสิน จํานวน 12 หลักสูตร  ดําเนินการระหวางวันที่  21 – 31 พฤษภาคม 2562 ไดรับ   
การประสานวาเงินจะโอนเขามาในวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 

4. โครงการยุวพัฒนรักษถิ่น  นํานักศึกษาและอาจารยลงพ้ืนที่เพ่ือพัฒนากลุมวิสาหกิจ
ชุมชน  ผานขั้นตอนการนําเสนอไปแลว  ทั้งหมด 7 โครงการ   

5. โครงการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน  มีการจัดอบรมชางไฟฟาภายในโรงงาน  
ดําเนินการเสร็จเรียบรอยแลว 

6. โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  วันท่ี 7 – 17 พฤษภาคม 2562     
เปดระบบการนําเสนอหลักสูตร  เปดรุนวันที่ 24 มิถุนายน 2562  เริ่มจัดตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม – 
30 กันยายน 2562   
 

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชมุ 
รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอื่น ๆ 

ระเบียบวาระที่  6.1 กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 
6/2562 

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

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

 

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชมุ 
     รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่  6.2 การจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาสุทิดา 
 

 สาระสําคัญโดยยอ 
ประธาน  แจงวา  ใหกําหนดจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจาสุทิดา        

ในวันศุกรที่ 31 พฤษภาคม 2562  และรอหนังสือแจงจากสํานักนายกรัฐมนตรีเรื่องการจัดพิธีการตอไป   
 

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชมุ 
     รับทราบ 
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เลิกประชุมเวลา  16.34 น.  
 
 

 

 
 
 
          นางลักขณา  เตชวงษ     ผูตรวจรายงานการประชุม 
    นางนงคราญ  คงสมทรง  ผูจัดทํารายงานการประชุม 
 

   
   


