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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 3/2561
วันอังคารที่ 13 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 – 16.38 น.
ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน อาคารศรีอโยธยา (สํานักงานอธิการบดี)
--------------------------------------------------

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

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

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

นางสาวเพลินตา
นางลักขณา
นางสารภี
ดร.เกษรา
นางลักขณา

โมสกุล
เตชวงษ
พูลศิริ
ศรีวิเชียร
เตชวงษ

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

อธิการบดี
ประธาน
รองอธิการบดีฝายบริหาร
กรรมการ
รองอธิการบดีฝายนโยบายและแผน
กรรมการ
รองอธิการบดีฝายวิชาการ
กรรมการ
รองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษฯ
กรรมการ
รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษาและวิจัยฯ กรรมการ
ผูชวยอธิการบดีฝายงานประกันคุณภาพ
กรรมการ
ผูชวยอธิการบดีฝายบริการวิชาการฯ
กรรมการ
คณบดีคณะครุศาสตร
กรรมการ
คณบดีคณะมนุษยศาสตรฯ
กรรมการ
คณบดีคณะวิทยาศาสตรฯ
กรรมการ
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
กรรมการ
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
กรรมการ
ผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา
กรรมการ
ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
กรรมการ
ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
กรรมการ
ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน
กรรมการ
ผูอํานวยการกองกลาง
กรรมการ
ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา
กรรมการ
ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา
กรรมการ
ผูอํานวยการกองกลาง รักษาการในตําแหนง
ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี
กรรมการและเลขานุการ
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ผูชวยเลขานุการ
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ผูชวยเลขานุการ
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ผูชวยเลขานุการ
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ผูชวยเลขานุการ
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ผูลาประชุม
อาจารยประพันธ

แสงทองดี

ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ

ติดภารกิจ

นางสาวกาญจนา
นางอรัญญา
นางวิรินดา
นางเบญญาภา
นางทิวาพร

เงินออน
จงกลรัตน
มีบํารุง
สอนพรม
สงแสง

6. นางสาวพิจิกามาศ
7. นางสาวเบญจลักษณ
8. วาที่รอยตรีอิทธิพัทธ

แยมบู
ชิดชาญชัย
สมจู

หัวหนาสํานักงานคณะครุศาสตร
หัวหนาสํานักงานคณะมนุษยศาสตรฯ
หัวหนาสํานักงานคณะวิทยาศาสตรฯ
หัวหนาสํานักงานคณะวิทยาการจัดการ
หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษา
หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการสํานักวิทยบริการฯ
หัวหนางานประกันคุณภาพ
นักวิเคราะหนโยบายและแผน

ผูเขารวมประชุม
1.
2.
3.
4.
5.

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

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ
ระเบียบวาระที่ 1.1

รายชื่ออาจารยที่มีภาระงานสอนต่ํากวา 18 ภาระงาน

สาระสําคัญโดยยอ
ประธาน มอบหมายให ผศ.ดร.อดิศร ภูสาระ รองอธิการบดีฝายวิชาการ เปนผูแจงรายละเอี ยดใหที่
ประชุมทราบ
ผศ.ดร.อดิศร ภูสาระ แจงวา จากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ผานมา
ได รับมอบหมายจากอธิการบดีให ตรวจสอบรายชื่ออาจารยที่มีภาระงานสอนต่ํ ากวา 18 ภาระงาน แลวรายงาน
ใหทราบ ดังนั้นจึงเสนอเอกสารรายชื่ออาจารยที่มีภาระงานสอนต่ํากวา 18 ภาระงาน ดังเอกสารหนา 3 ใหที่ประชุม
ทราบ
มติ/ความเห็นของที่ประชุม
รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 1.2

รายงานผลการดําเนินงานดานมาตรฐานภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษา

สาระสําคัญโดยยอ
ผศ.ดร.อดิ ศ ร ภู ส าระ แจ ง ว า การดํ า เนิ น งานด า นมาตรฐานภาษาอั ง กฤษสํ า หรั บ นั ก ศึ ก ษา
มี นั กศึก ษาเขา ใช งานโปรแกรม SPEEXX จํา นวน 1,937 คน คิดเป น รอ ยละ 78 และไมเขา ใชงาน จํา นวน
560 คน คิ ด เป น ร อ ยละ 22 มี นั ก ศึ ก ษาเข า สอบ จํ า นวน 1,038 คน คิ ด เป น ร อ ยละ 53.58 และเมื่ อ
เปรียบเทียบคะแนนหลังการใชโปรแกรมพบวามีคะแนนสอบดีขึ้นโดยการอาน – เขียน เพิ่ มขึ้นรอยละ 77.4
ดานการฟงพูด เพิ่มขึ้นรอยละ 59.34
สวนการสอบวัดระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษนักศึกษารุนป พ.ศ. 2560 ภาคเรียนที่ 1/2560 วันที่ 13
ธันวาคม 2560 จากนักศึกษาทั้งหมด จํานวน 1,343 คน มีนักศึกษาที่เขาสอบ จํานวน 1,197 คน พบวามีนักศึกษา
สอบผาน จํานวน 20 คน และแผนดําเนินการตอไปไดกําหนดใหมีการอบรมหลังจากสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2560 ชวง
วันที่ 2 – 15 กรกฎาคม 2561
มติ/ความเห็นของที่ประชุม
รับทราบ และประธานไดมอบหมายใหรองอธิการบดีฝายวิชาการประชุมทีมวิชาการวาจะดําเนินการ
อย างไร เพื่ อ ผลักดันใหนัก ศึกษาเขาทดสอบและเมื่อ ได ขอยุติแลวใหแจงคณะกรรมการบริหารมหาวิท ยาลัย
(ก.บ.) เพื่อจะไดเชิญผูบริหารพูดคุยกับนักศึกษาและชี้ใหเห็นวาจะเกิดผลอยางไร โดยขอใหจัดนักศึกษาที่มีความ
จําเปนกอนมาประชุมพรอมกัน
ระเบียบวาระที่ 1.3

ขอบคุณผูบริหาร คณาจารย บุคลากร และนักศึกษา

สาระสําคัญโดยยอ
ขอบคุณผูบริหาร คณาจารย บุคลากร และนักศึกษาทุกทานที่ชวยเหลือรวมมือกันในการดําเนินงานพิธี
พระราชทานปริญญาบัตรที่ผานมาดวยความเรียบรอย ซึ่งมหาวิทยาลัยไดรับคําชมเชยจากการจัดงานครั้งนี้ แตก็มี
ป ญหาบางอยางที่ ตองแก ไข จึงมอบหมายใหรองอธิการบดีฝายกิจการนักศึ กษาฯ ไดสรุปถึงปญหาและอุ ปสรรค
เพื่อนําไปปรับปรุงแกไขในครั้งตอไป สวนกรณีผูที่บันทึกขอความขอไมปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยจะไมอนุญาตหากไมมี
เหตุผลถือเปนการขัดคําสั่งผูบังคับบัญชา และใหงานบริหารงานบุคคลบันทึกขอมูลไวใน ก.พ. 7 ดวย
มติ/ความเห็นของที่ประชุม
รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 2.1 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2561
สาระสําคัญโดยยอ
มหาวิ ท ยาลั ย ได กํ า หนดให มี ก ารประชุ ม คณ ะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย (ก.บ.)
ครั้ง ที่ 2/2561 เมื่ อ วั น อัง คารที่ 13 กุ ม ภาพั น ธ 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห อ งประชุ ม อยุ ธยา – อาเซี ย น
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
เลขานุ การคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) นํ าเสนอรายงานการประชุ ม ครั้งที่ 2/2561
เพื่อขอใหที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รั บ รองรายงานการประชุ ม คณ ะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย (ก.บ.) ครั้ ง ที่ 2/2561
โดยไมมีการแกไข

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม
ระเบียบวาระที่ 3.1 รายงานขอมูลการดําเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริห ารมหาวิท ยาลัย ราชภัฏ พระนครศรีอ ยุธ ยา ครั้ง ที่
2/2561
สาระสําคัญโดยยอ
เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) นําเสนอรายงานขอมูล จากการดําเนินงาน
และผลการปฏิ บัติ ต ามมติที่ป ระชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิ ทยาลั ย ครั้งที่ 2/2561 เมื่ อ วั นอั งคารที่ 13
กุมภาพันธ 2561 ดังตอไปนี้
ระเบียบ
วาระที่
3.2

เรื่อง
พิ จารณากลไกการขั บเคลื่ อนยุ ท ธศาสตร
มหาวิ ทยาลัยราชภั ฏพระนครศรี อยุ ธยา

มติที่ประชุม/ขอเสนอแนะ
และขอสั่งการ

ผลการปฏิบัติตามมติ

เห็นชอบ
- แจงมติการประชุมใหแกหนวยงาน
1. คณะกรรมการกลไกการขับเคลื่อน
ที่เกี่ยวของไดรับทราบ
ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
- ไดดําเนินการปรับแกไขตามขอเสนอแนะ
พระนครศรีอยุธยา กลไกเสนอใหม (1)
ของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ถึง (5) สวนกลไกเสนอใหม (6) ยังไมแตงตั้ง
(ก.บ.) เรียบรอยแลว
เนื่องจากการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร - ไดมีการนัดหมายคณะกรรมการ
จะมีกระบวนการและองคประกอบของ
เพื่อประชุมแลว
คณะกรรมการเรื่องนี้อยูแลว
2. หนา 60 ภาพจําลองกลไกการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร ใหเพิ่มเรื่องการจัดทําแผน
และใหกองนโยบายและแผนเปนเจาภาพ
รวบรวมรายงาน กํากับติดตาม ประเมินผล
และรายงาน โดยอาจกําหนดใหมีรายงาน
ตอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
(ก.บ.) ทราบในแตละเดือน
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ระเบียบ
วาระที่

เรื่อง

4.1

ขอความเห็ น ชอบปรั บเพิ่ ม อั ต ราการเก็ บ
เงิ นตามระเบียบมหาวิท ยาลั ยราชภั ฏ
พระนครศรี อยุ ธยา วาด วย การเก็บ เงิ น
บํา รุ งการศึ กษาและการจายเงิ นเพื่ อจั ด
การศึก ษาระดั บอนุป ริ ญญาและปริ ญญา
ตรี ภาคปกติ พ.ศ. 2547

4.2

ขอความเห็ น ชอบ (ร าง) บั นทึ ก ขอ ตกลง
ความร วมมื อระหว างมหาวิ ทยาลั ย
ราชภั ฏพระนครศรีอ ยุ ธยา กั บ บริ ษัท ซี พี
ออลล จํากัด (มหาชน) และบริ ษัท ใน
กลุม ฯ

มติที่ประชุม/ขอเสนอแนะ
และขอสั่งการ
3. หนา 60 ใหปรับการเขียนคําวา ย. เปนคํา
เต็มคือยุทธศาสตร และใหตรวจสอบชื่อ
คณะกรรมการบางจุดยังเขียนไมเหมือนกัน
ใหปรับแกไขใหถูกตองตรงกันทั้งหมด
4. ใหทําหนังสือไปยังหัวหนาหนวยแตละ
หนวยเพื่อนัดหมายการประชุมจัดทําแผน
เพื่อนําไปสูผลลัพธ
ใหปรับแกไขตามขอเสนอแนะและนําเขา
เปนวาระสืบเนื่องในการประชุมครั้งตอไป
โดยมีขอเสนอแนะ ดังตอไปนี้
1. แกไขระเบียบฯ วาดวย การเก็บเงินบํารุง
การศึกษาและการจายเงินเพื่อจัด
การศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญา
ตรีภาคปกติ พ.ศ. 2549 ขอ 4 ให
กําหนดเพดานคาบํารุงการศึกษาแบบ
เหมาจายของทุกคณะ คณะละไมเกิน
25,000 บาท ซึ่งการแกไขจะตองไมมี
ผลกระทบกับนักศึกษาเกา โดยเขียน
เงื่อนไขระบุใหชัดเจน
2. แกไขประกาศฯ เรื่อง การกําหนด
คาธรรมเนียมการฝกทักษะปฏิบัติของ
แตละสาขาวิชาใหสอดคลองกับความ
เปนจริง เพื่อใหสามารถบริหารจัด
การได
3. มอบหมายใหแตละคณะไปหารือรวมกัน
นํารายละเอียดที่เกี่ยวของ เชน การจัด
กิจกรรมมาใชเปนฐานคิดใหสอดคลอง
ตามความเปนจริง รวมทั้งศึกษาขอมูล
จากมหาวิทยาลัยอื่นมาประกอบ
4. คาธรรมเนียมพิเศษของสํานักงาน
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาที่นําเขาคลัง
หากตองการใชให ทําเรื่องเสนอ
อธิการบดีโดยผานกองนโยบายและแผน
และโครงการที่จะเสนอของบประมาณ
นั้นจะตองตอบโจทยดวย
เห็นชอบ (ราง) บันทึกขอตกลงความร วมมือ
ระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
กับ บริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) และ
บริษัทในกลุมฯ โดยมีขอเสนอแนะดังตอไปนี้
1. มอบหมายคณบดีคณะวิทยาการจัดการปรับ
หลักสูตรใหแลวเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ
2561 กรณีหลักสูตรการเปนผูประกอบการ
หากไมมีนักศึกษาหรือจํานวนนักศึกษาไม
เปนไปตามเกณฑที่กําหนดใหปรับเปลี่ยน
หรือปดหลักสูตร

ผลการปฏิบัติตามมติ

- แจงมติการประชุมใหแกหนวยงาน
ที่เกี่ยวของไดรับทราบ
- อยูระหวางดําเนินการปรับแกไข

- แจงมติการประชุมใหแกหนวยงาน
ที่เกี่ยวของไดรับทราบ
- อยูระหวางประสานงานนัดหมาย
เพื่อลงนามบันทึกขอตกลง
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ระเบียบ
วาระที่

เรื่อง

4.3

ขอความเห็ น ชอบการปรั บค าบํา รุ ง
การศึก ษาแบบเหมาจ ายของหลั กสู ตร
บริ หารธุ รกิ จ บัณ ฑิ ต สาขาวิ ช าการจั ด การ
ธุ รกิ จค าปลี ก

4.4

ขอความเห็ น ชอบอนุ ญาตดําเนิน โครงการ
“ศูนยจําหน ายสิ นค าและผลิตภัณ ฑ
คณะวิ ทยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี ”

4.5

ขอความเห็ น ชอบยกเลิ กบั น ทึ กข อตกลง
และเสนอแนวทางการดําเนิน งานการใช
อาคารเรี ยนมหาวิ ท ยาลั ยราชภั ฏ
พระนครศรี อยุ ธยา (ศู นย อางทอง)

มติที่ประชุม/ขอเสนอแนะ
และขอสั่งการ
2. ใหเพิ่มเรื่องอาจารยประจําหลักสูตร
เนื่องจากกรณีหลักสูตรปริญญาตรีทาง
วิชาชีพหรือปฏิบัติการที่เนนทักษะ
อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรอยางนอย
2 คน ตองมีประสบการณในดานปฏิบัติการ
แตกรณีนี้เปนหนวยงานที่ไมใช
สถาบันอุดมศึกษา ซึ่งมีขอตกลงในการ
ผลิตบัณฑิตของหลักสูตรนั้นรวมกัน
บุคลากรที่มาจากหนวยงานนั้นอาจไดรับ
การยกเวนคุณวุฒิปริญญาโทและผลงาน
ทางวิชาการ แตตองมีคุณวุฒิขั้นต่ํา
ปริญญาตรีหรือเทียบเทา และมี
ประสบการณการทํางานในหนวยงานแหง
นั้นมาแลวไมนอยกวา 6 ป
3. ขอ 5 เรื่องการเปลี่ยนแปลงแกไข ใหเพิ่ม
ขอความ “ทั้งนี้ตองไมกระทบตอนักศึกษาที่
อยูระหวางดําเนินการตามขอตกลงนี้”
4. มอบหมายรองอธิการบดีฝายบริหารดูแล
เรื่องระเบียบการเงิน และรองอธิการบดี
ฝายกิจการพิเศษและกฎหมายดูแลเรื่อง
ขอตกลง
มอบหมายคณบดีคณะวิทยาการจัดการจัดทํา
เหตุผลและรายละเอียดคาใชจาย รายรับ –
รายจายของหลักสูตร เชน คาสอนและหากคิด
ในอัตรา 20,000 บาท ก็ไมจําเปนตองถึง
25,000 บาท และการประชุมครั้งตอไปใหเสนอ
เปนวาระสืบเนื่องเพื่อใหที่ประชุมไดพิจารณา
ใหชะลอเรื่องนี้ไวกอน แตก็ไมขัดของใน
หลักการ โดยตองไมเปนรานถาวร และไม
กระทบกับภูมิทัศน และมอบหมายใหคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และสาขาวิชา
เกษตรศาสตร ไดรวมมือกับคณะวิทยาการ
จัดการเพื่อหาทางออก โดยในเบื้องตน
มหาวิทยาลัยจะหาชองทางการจัดจําหนายให
โดยวันปกติใหใชพื้นที่ดานหนาอาคารบรรณ
ราชนครินทร สวนวันเสาร – อาทิตย ใหใช
พื้นที่บริเวณตลาดนัด หรือพื้นที่ศูนยอางทอง
และศูนยสามบัณฑิต
1. เห็นชอบยกเลิกบันทึกขอตกลงและเสนอ
แนวทางการดําเนินงานการใชอาคารเรียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
(ศูนยอางทอง)
2. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.)
เสนอแนวทางการดําเนินงานการใชอาคาร
เรียนฯ (ศูนยอางทอง) ดังตอไปนี้

ผลการปฏิบัติตามมติ

- แจงมติการประชุมใหแกหนวยงาน
ที่เกี่ยวของไดรับทราบ
- อยูระหวางดําเนินการ

- แจงมติการประชุมใหแกหนวยงาน
ที่เกี่ยวของไดรับทราบ

- แจงมติการประชุมใหแกหนวยงาน
ที่เกี่ยวของไดรับทราบ
- ไดแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อสํารวจความ
พรอมของทรัพยสินแลว และอยูระหวาง
การดําเนินการ
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เรื่อง

4.6

ขอความเห็ น ชอบ (ร าง) ข อมู ลพื้ นฐาน
มหาวิ ทยาลัยราชภั ฏพระนครศรี อยุ ธยา

4.7

ขอความเห็ น ชอบ (ร าง) บั นทึ ก ความ
เข าใจโครงการความร วมมือแลกเปลี่ ยน
นั กศึ กษาเพื่ อการศึ กษาภาษาและ
วัฒ นธรรมระหว างมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ
พระนครศรี อยุ ธยากับ มหาวิ ทยาลั ยสตรี
โคมะซะวะ ประเทศญี่ปุ น

4.8

ขอความเห็ น ชอบทบทวนคาใช จ ายตาม
บั น ทึ ก ความเข าใจระหว างมหาวิ ทยาลัย
ราชภั ฏพระนครศรีอ ยุ ธยากับ
มหาวิ ทยาลัยชนชาติ กวางสี สาธารณรัฐ
ประชาชนจี น

มติที่ประชุม/ขอเสนอแนะ
และขอสั่งการ
2.1 ตองจางผูดูแลรักษาทรัพยสิน
อยางนอย 2 คน อาจจะเปนคนเดิม
หรือคนใหม
2.2 การปรับลดคาไฟ ใหไปตรวจสอบ
และปรับเปลี่ยนประเภทของ
กิจกรรมที่มหาวิทยาลัยแจงไว
เพื่อไมใหคาไฟฟาสูงเกินความเปน
จริง
2.3 อาจจะเปดเปนโรงเรียนกวดวิชา
2.4 การใหเชาสถานที่จัดฝกอบรม
3. แตงตั้งคณะกรรมการเพื่อไปสํารวจความ
พรอมและทรัพยสิน และทํารายงานถึง
มหาวิทยาลัย โดยใหแลวเสร็จภายใน 13
มีนาคม 2561 และนําเสนอในการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.)
ตอไป
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.)
ไดชวยกันระดมความเห็นในการ (ราง)
วัฒนธรรมองคกร และมีมติเปนเอกฉันทตกลง
ใชขอความ คือ “รวมคิด รวมทํา นอมนํา
ศาสตรพระราชา สูการพัฒนาองคกรและ
ทองถิ่นอยางยั่งยืน”
เห็นชอบ (ราง) บันทึกความเขาใจโครงการ
ความรวมมือแลกเปลี่ยนนักศึกษา
เพื่อการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมระหวาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากับ
มหาวิทยาลัยสตรีโคมะซะวะ ประเทศญี่ปุน
และในสวนของงบประมาณเพื่อรับรอง
นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยสตรีโคมะซะวะให
สาขาและคณะจัดทําแผนกําหนดรายละเอียด
คาใชจาย เพื่อรองรับการดําเนินการดังกลาว
เห็นชอบปรับเพิ่มคาใชจายตามบันทึกความ
เขาใจระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยากับมหาวิทยาลัยชนชาติ
กวางสี สาธารณรัฐประชาชนจีน จาก 1,300
ดอลลารสหรัฐ เปน 2,000 ดอลลารสหรัฐ
และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อขอความ
เห็นชอบตอไป

ผลการปฏิบัติตามมติ

- แจงมติการประชุมใหแกหนวยงาน
ที่เกี่ยวของไดรับทราบ

- แจงมติการประชุมใหแกหนวยงาน
ที่เกี่ยวของไดรับทราบ
- อยูระหวางดําเนินการ

- แจงมติการประชุมใหแกหนวยงาน
ที่เกี่ยวของไดรับทราบ
- อยูระหวางดําเนินการ

มติ/ความเห็นของที่ประชุม
รับทราบ และมีขอเสนอในวาระที่ 4.8 อัตราคาใชจาย จํานวน 2,000 ดอลลาสหรัฐ เหมาะสม
หรือไม ใหคณะทบทวนอีกครั้ง
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องนําเสนอเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ 4.1 ขอความเห็นชอบ (ราง) คําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการเลือกสรรผูสมควรไดรับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจําป
พ.ศ. 2561
สาระสําคัญโดยยอ
เพื่ อให การเลื อกสรรผู สมควรได รับปริญญากิ ตติ มศั กดิ์ ประจํ าป พ.ศ. 2561 เป น ไปตามข อบั งคั บ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย ชั้น สาขาวิชา และหลักเกณฑการใหปริญญากิตติมศักดิ์ พ.ศ. 2559
จึงเสนอขอความเห็ นชอบ (ราง) คํ าสั่ งสภามหาวิ ทยาลั ยราชภัฏพระนครศรี อยุ ธยา เรื่ อง แต งตั้ งคณะกรรมการ
การเลื อกสรรผูสมควรไดรับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจําป พ.ศ. 2561 โดยผูสมควรได รับการพิ จารณาให ปริญญา
กิตติมศักดิ์ตองมีคุณสมบัติตามขอบังคับ ขอ 7 และการพิจารณาใหปริญญากิตติมศักดิ์ใหดําเนินการตามขอบังคับ
ขอ 7 ขอ 9 และขอ 10 กองบริการการศึกษาจึงไดจัดทํา (ราง) คําสั่งฯ เสนอตอคณะกรรมการบริหารมหาวิ ทยาลัย
(ก.บ.) เพื่อขอความเห็นชอบ
มติ/ความเห็นของที่ประชุม
เห็ นชอบ (ร าง) คํ าสั่ งสภามหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏพระนครศรี อยุ ธยา เรื่อง แต งตั้ งคณะกรรมการ
เลือกสรรผูสมควรไดรับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจําป พ.ศ. 2561
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) มีขอเสนอแนะดังตอไปนี้
1. การเสนอให ปริญญากิ ตติมศักดิ์ ให ป นี้หรือปตอไป มหาวิ ทยาลั ยขอมอบหมายให คณะต าง ๆ
เปนผูรับผิดชอบติดตอประสานงานกับผูที่ไดรับอนุมัติใหปริญญากิตติมศักดิ์ในสาขาวิชาที่เกี่ยวของกับคณะเปน
ราย ๆ ไป
2. ในการจัดทํ าขอมูลประกอบการเสนอใหปริญญากิตติมศักดิ์ ใหผูที่เสนอรวบรวมขอมูล ผลงาน
ใหชัดเจน เหมาะสมและจัดทําเปนรูปเลมใหเรียบรอย
3. ใหเสนอข อมู ลจุดเด น/จุดเนนที่ ตองการเสนอใหปริญญานั้ นให ชัดเจน เนื่ องจากจะเป นข อมู ล
สําหรับการอานคําประกาศสดุดี

ระเบียบวาระที่ 4.2 ขอความเห็นและขอเสนอแนะทบทวนการตออายุบัตรนักศึกษา และนําเสนอ
บริการของธนาคาร กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
สาระสําคัญโดยยอ
จากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 1/2561 เมื่ อวันที่ 9 มกราคม
2561 ระเบี ยบวาระที่ 4.1 ขอความเห็นและขอเสนอแนะการจัดทํ าบัตรนั กศึ กษาใหม ประจําปการศึ กษา
2561 มติที่ประชุม ใหความเห็นวาไมตอสัญญาการทําบัตรนักศึกษาใหมกับธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน)
โดยมหาวิทยาลัยไดมอบหมายกองบริการการศึกษาดําเนินการดังตอไปนี้
1. ใหกองบริการการศึกษาสรุปประเด็นปญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากผลการดําเนินงานที่ผานมา
2. ทําหนังสือไปยังธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) ที่ จะขอยกเลิกสัญญาเฉพาะการทําบั ตร
นักศึกษาใหมครั้งตอไป แตพรอมจะรวมมือกับธนาคารในประเด็นอื่น ๆ
3. การทําบัตรนักศึกษาใหมใหกองบริการการศึกษาเปนผูจัดทํา
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4. ให ประสานงานกับ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กรณีก ารทําบัตรนั กศึกษา
เพื่อใหใชป ระโยชนไดครอบคลุม เชน สามารถเปนบัตรเขาหองสมุดได สามารถเช็คชื่อนักศึกษาเขาเรียนได
เปนตน
ธนาคาร กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) มีหนังสือที่ 452/066/2561 ลงวัน ที่ 26 กุม ภาพันธ 2561
เรื่ อ ง ขอทบทวนการต อ อายุ บั ต รนั ก ศึ ก ษา และนํ า เสนอบริก ารของธนาคาร โดยได เข า พบผู บ ริ ห าร
มหาวิท ยาลัย เมื่อ วันที่ 21 กุมภาพัน ธ 2561 เพื่อ นําเสนอภาพโดยสั งเขปของบริการที่ อาจจะเหมาะสมกั บ
มหาวิท ยาลั ย เพื่อ ใหมหาวิทยาลัยมีขอ มูลที่ เจาะจงมากยิ่ งขึ้น ดังนั้ น จึงขอนํ าเสนอคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย (ก.บ.) เพื่อขอความเห็นและขอเสนอแนะทบทวนการตออายุบัตรนักศึกษา และนําเสนอบริการ
ของธนาคารตอไป
มติ/ความเห็นของที่ประชุม
ยืนยันไมตอสัญญาทําบัตรนักศึกษาใหมกับธนาคาร กสิกรไทย จํากัด (มหาชน)

ระเบียบวาระที่ 4.3 ขอความเห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย
การจัดตั้งและการบริหารบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ...
สาระสําคัญโดยยอ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ไดใชระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย
การจัดตั้งและการบริหารบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2549 มาเปนเวลา 10 ปแลว ประกอบกับขณะนี้สํานักงานคณะกรรมการ
บั ณฑิ ตศึ กษาได มี การแก ไขข อบั งคับมหาวิ ทยาลัยราชภั ฏพระนครศรีอยุ ธยา ว าดวย การจั ดการศึ กษาระดั บ
บัณฑิตศึกษา พ.ศ.2560 ขึ้นมาเพื่อใชกับนักศึกษารุนปการศึกษา 2560 แลว จึงสมควรมีการปรับปรุงระเบียบดังกลาว
ให สอดคล องกั บบริบทป จจุ บั น สํ านั กงานคณะกรรมการบั ณฑิ ตศึ กษาจึ งได จั ดทํ า (ร าง) ระเบี ยบฯ เสนอต อ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) เพื่อขอความเห็นชอบ
มติ/ความเห็นของที่ประชุม
เห็นชอบในหลักการ และมอบหมายใหสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาแกไขขอความให
ถูกตอง และนํ าเขาการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงและยกรางกฎหมายของมหาวิทยาลัยและการประชุม
สภามหาวิทยาลัยตอไป
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมีขอเสนอแนะ ดังตอไปนี้
1. (รา ง) ระเบี ย บฯ ข อ 5 (2) แก ไ ขจาก รองอธิ ก ารบดี ฝ า ยวิ ช าการ เป น กรรมการ เป น
“รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมายและมิใชผูดํารงตําแหนงตาม (1)”
2. (ราง) ระเบียบฯ ขอ 5 (4) แกไขจาก 2 ป เปน 4 ป
3. (รา ง) ระเบี ย บฯ ข อ 6 (5) แก ไ ขจากคํ า ว า ควบคุ ม การศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา เป น
“ควบคุมการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา”
4. มอบหมายใหงานนิติการปรับขอความอื่น ๆ ใหครบถวน ถูกตอง สมบูรณ
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ระเบียบวาระที่ 4.4 ขอความเห็นชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย
คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
พ.ศ. ....
สาระสําคัญโดยยอ
โดยที่เป นการสมควรแกไขปรับปรุงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภั ฏพระนครศรีอยุ ธยา วาด วย คุ ณสมบั ติ
หลักเกณฑ และวิธีการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2558 เนื่องจากขอบั งคับดังกล าวเมื่ อนํ าสู
การปฏิบัติจะพบปญหาการตีความเกี่ยวกับเขตพื้นที่บริการการศึกษาและวิธีการไดมาซึ่งรายชื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิ ประกอบกั บนายกสภามหาวิทยาลัยไดมีข อเสนอแนะควรปรับปรุงแก ไขเพื่อใหกฎหมายมีสภาพคลองและ
สามารถนําไปปฏิบัติไดดวยความเรียบรอย รวดเร็ว
งานนิ ติ การจึ งได จั ดทํ า (ร าง) ข อบั งคั บมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏพระนครศรี อยุ ธยา ว าด วย คุ ณสมบั ติ
หลักเกณฑ และวิธีการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ... โดยแกไขปรับปรุงตามขอเสนอแนะของนายก
สภามหาวิทยาลัยในประเด็นดังตอไปนี้
1. ปรับแกคํานิยาม คําวา “เขตพื้นที่บริการการศึกษาของมหาวิทยาลัย” เนื่องจากเปนความหมายที่กวาง
และไมสอดคลองกับความในมาตรา 16(5) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภั ฏ พ.ศ.2547 จึงปรับแกคํานิยามใหมโดย
ยกเลิก คําวา “เขตพื้นที่บริการการศึกษาของมหาวิทยาลัย” และปรับแกไขใหมเปน “บุคคลในเขตพื้นที่บริการการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย” หมายถึง บุคคลที่มีหรือเคยมีภูมิลําเนา ที่พักหรือเคยพักอาศัย หรือเคยศึกษา หรือทํางาน หรือเคยทํางาน
ในเขตพื้ นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และเขตติดตอที่มหาวิ ทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุ ธยาให บริการการศึกษา” ซึ่ ง
สอดคลองกับความตามขอ 8(2) ของ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย คุณสมบัติ หลักเกณฑ
และวิธีการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ พ.ศ. . .
2. ปรับแก บุคคลที่ มีสิ ทธิเสนอชื่อกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ประกอบดวย 1) กรรมการสภามหาวิทยาลัย 2)
คณาจารยประจํา 3) บุคลากรของมหาวิทยาลัย และใหเสนอชื่อโดยตรงตอคณะกรรมการสรรหาเพียงดานใดดานหนึ่งเทานั้น
เพื่อใหวิธีการไดมาซึ่งรายชื่อกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิมีความชัดเจน และคลองตัว
3. เพิ่มอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการสรรหาคือใหมีอํานาจ “ออกประกาศหลักเกณฑ วิธีการสรรหาโดย
ใหคํานึงถึงความโปรงใส เปนธรรม การมีสวนรวมและตรวจสอบได”
มติ/ความเห็นของที่ประชุม
ใหถอนเรื่องออก เนื่องจากตองนําไปรับฟงความคิดเห็นของคณาจารยกอน

ระเบียบวาระที่ 4.5 ขอความเห็นชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย
คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการไดมาของกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารง
ตําแหนงบริหาร พ.ศ. ....
สาระสําคัญโดยยอ
โดยที่ เปน การสมควรแกไขปรับ ปรุง ขอบังคับ มหาวิ ทยาลัย ราชภั ฏ พระนครศรีอ ยุ ธยา วาด วย
คุ ณ สมบั ติ หลั ก เกณฑ และวิ ธี ก ารได ม าของกรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย จากผู ดํ า รงตํ า แหน ง บริ ห าร
พ.ศ. 2558 ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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งานนิติการจึงไดจัดทํา (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย คุณสมบัติ
หลักเกณฑ และวิธีการไดมาของกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร พ.ศ. ... ขึ้น โดยแกไข
ปรับปรุงตามขอเสนอแนะของนายกสภามหาวิทยาลัย คือ เพิ่มความในขอ 8 เกี่ยวกับวาระการดํารงตําแหนง
ของกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร ความวา “การเปนกรรมการสภามหาวิทยาลัยจาก
ผูดํารงตําแหนงบริหารตามขอบังคับนี้ ใหมีผลสมบูรณนับแตวันประกาศผลเปนตนไป และดํารงตําแหนงจน
ครบวาระตามที่กําหนดในมาตรา 32 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 เวนแตพนจาก
ตําแหนงกอนวาระการเปนผูบริหาร”
มติ/ความเห็นของที่ประชุม
ที่ ป ระชุม ไดพิจารณาประเด็น ข อ 8 ที่มี การเพิ่ ม ขอ ความเกี่ ย วกั บ วาระการดํ ารงตํ าแหน งแล ว
เห็นวาไมมีความจําเปนตองแกไขเพิ่มเติมขอความดังกลาว จึงใหใชขอบังคับฉบับเดิมตอไป

ระเบี ยบวาระที่ 4.6 ขอความเห็ นชอบ (ราง) ขอบั งคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย
คุ ณ สมบั ติ หลั กเกณฑ และวิ ธี การได มาของกรรมการสภามหาวิ ทยาลั ยจาก
คณาจารยประจํา พ.ศ. ....
สาระสําคัญโดยยอ
โดยที่ เปน การสมควรแกไขปรับ ปรุง ขอบังคับ มหาวิ ทยาลัย ราชภั ฏ พระนครศรีอ ยุ ธยา วาด วย
คุณ สมบัติ หลั กเกณฑ และวิธีการไดมาของกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยป ระจํา พ.ศ. 2547
และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556 ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เนื่องจากขอบังคับดังกลาวประกาศใช
มานาน ประกอบกับคณาจารยของมหาวิทยาลัยในขอบังคับมีสถานะที่แตกตางกันทั้งประเภทขาราชการและ
พนักงานมหาวิทยาลัย ทําใหนิยามคําวา “คณาจารยประจํา” ไมสอดคลองกับบริบทของมหาวิทยาลัย
งานนิติการจึงไดจัดทํา (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย คุณสมบัติ
หลักเกณฑ และวิธีการไดมาของกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร พ.ศ. ... ขึ้น ประกอบ
กับขอเสนอแนะของนายกสภามหาวิทยาลัย ในประเด็นดังนี้
1. ปรับแกคํานิยาม คําวา “คณาจารยประจํา” เพื่อใหสอดคลองกับสภาพของมหาวิทยาลัยที่มี
คณาจารยประจํามาจากขาราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย
2. ปรับ แกข อความในขอ 7 ให มีความชัด เจน โดยปรับ แก เป น “เมื่ อ ไดรับ การคัด เลื อกเป น
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจําแลว ใหอธิการบดีประกาศผลการคัดเลือกและนําเสนอตอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อทราบตอไป”
3. กําหนดวันดํารงตําแหนง การพนตําแหนง และการคัดเลือกแทนตําแหน งที่ วางใหชัดเจน
และสอดคลองกัน
มติ/ความเห็นของที่ประชุม
ใหถอนเรื่องออก เนื่องจากตองนําไปรับฟงความคิดเห็นของคณาจารยกอน
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ระเบี ยบวาระที่ 4.7 ขอความเห็นชอบประกาศมหาวิ ทยาลั ยราชภัฏพระนครศรีอยุ ธยา เรื่อง หลักเกณฑ
การสงนักกีฬาเขารวมการแขงขัน
สาระสําคัญโดยยอ
เพื่อใหการสงนักกีฬาของมหาวิทยาลัยเขารวมการแขงขันกีฬาในระดับ ต าง ๆ เปนไปดวยความ
เรียบรอยเหมาะสม ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนางานดานกิจการนักศึกษาใน
คราวที่ ป ระชุ ม ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 26 กุ มภาพัน ธ 2561 เห็ น ชอบหลัก เกณฑ ก ารสงนั กกี ฬ าเข า รวม
แขงขันแลว จึงขอเสนอตอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) เพื่อขอความเห็นชอบประกาศฯ ดังกลาว
มติ/ความเห็นของที่ประชุม
เห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง หลักเกณฑการสงนักกีฬาเขารวม
การแขงขัน และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) มีขอเสนอแนะและแกไข ดังตอไปนี้
1. (ราง) ประกาศฯ ขอ 1.2 เขารวมการแขงขันกีฬาสัมพันธภายในฯ ปรับจากแตละปการศึกษา
เปน ครั้งลาสุด
2. (ราง) ประกาศฯ ขอ 1.4 ใหตัดออก เนื่องจากรวมอยูในขอ 5 แลว
3. (ราง) ประกาศฯ ขอ 3.4 แกไขจาก อยูในอันดับที่ 1 ถึง 4 เปน อยูในอันดับที่ 1 ถึง 20

ระเบียบวาระที่ 4.8 ขอความเห็นชอบบันทึกขอตกลงความรวมมือระหวางวิทยาลัยเทคนิค
พระนครศรีอยุธยา กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
สาระสําคัญโดยยอ
ด ว ยสถาบั น การอาชี วศึ ก ษาภาคกลาง 1 วิ ท ยาลั ย เทคนิ ค พระนครศรี อ ยุ ธ ยา ได มี ห นั งสื อ ที่
ศธ0615.7/206 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ 2561 ขอใหมหาวิทยาลัยรับรองหลักสูตรอาชีวศึกษาตามนโยบาย
รั ฐ บาล สาขาวิ ช าอุ ต สาหกรรมเป า หมายเร ง ด ว นของประเทศใน 4 เรื่ อ ง คื อ 1) รั บ รองหลั ก สู ต ร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส. พรีเมี่ยม) สาขาเมคคาทรอนิกสและหุนยนตฯ 2) การใชค รุภั ณฑและ
ห องปฏิ บั ติ ก ารฯ 3) การใชบุ ค ลากรผูส อนรวมกั น ฯ และ 4) รวมลงนามความรว มมื อในการจั ด การเรี ย น
การสอนฯ
มติ/ความเห็นของที่ประชุม
เห็นชอบบันทึกขอตกลงความรวมมือระหวางวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยากับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และใหเปลี่ยนชื่อพยานจากรองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษาฯ เปนรองอธิการบดี
ฝายวิชาการ และมอบหมายใหงานนิติการปรับขอความใหสมบูรณถูกตอง แลวนําเขาการประชุมสภาวิชาการ
และสภามหาวิทยาลัยตอไป
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ระเบียบวาระที่ 5 แจงผลและนําเสนอแผนงานที่จะดําเนินการของหนวยงานตาง ๆ
ระเบียบวาระที่ 5.1 คณบดีคณะครุศาสตร
สาระสําคัญโดยยอ
ผลการดําเนินงาน เดือนกุมภาพันธ 2561
1. วัน ที่ 3- 4 กุมภาพั นธ 2561 อบรมเชิ งปฏิบัติก ารเรื่องการสรางข อสอบอิงมาตรฐานและ
แบบทดสอบการอา น คิด วิเคราะห และเขี ยนสื่อ ความสําหรับ ครูประถมศึก ษา สาระการเรียนรูภาษาไทย
เพื่อใหครู ที่สอนในกลุมสาระวิชาภาษาไทย มีความรูความเขาใจ มีทักษะ และประสบการณในการการสราง
ขอสอบอิงมาตรฐาน รวมถึงเปนการสรางระดับคุณภาพทางการศึกษาของสถานศึกษา เวลา 06.30-16.30 น.
ณ หองประชุม 204 อาคารปฏิบัติการคณะครุศาสตร
2. วัน ที่ 5 กุ มภาพั น ธ 2561 การพั ฒ นาสมรรถนะนั กศึ กษาสาขาวิ ชาการศึกษาปฐมวัย ดา น
นวัตกรรมการจัดการเรียนรูและการสรางสรรค : แลกเปลี่ยนเรียนรูกับโรงเรียนนวัตกรรมตนแบบทางการศึกษา
ปฐมวัย โดยนํานักศึกษา สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ชั้นปที่ 3 จํานวน 29 คน ศึกษาดูงาน เพื่อศึกษาความรู
เกี่ยวกับการจัดการศึกษาตามแนววิถีพุทธ เวลา 06.30-16.30 น. ณ ศูนยเด็กกอนเกณฑ วัดศิริพงษธรรมนิมิต
และเสถียรธรรมสถาน เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
3. วั น ที่ 22 กุ มภาพั นธ 2561 ประชุ ม การติว การสอบบรรจุ แ ตล ะสาขาวิ ชา/การขั บ เคลื่ อ น
ยุทธศาสตรการพัฒ นาทองถิ่น (ลงพื้นที่)/การรับปริญญา/การจัดทําแผนผลิตครู 5 ป เวลา 15.30-17.00 น.
ณ หองประชุม 204 อาคารปฏิบัติการคณะครุศาสตร
4. วันที่ 24 - 25 กุม ภาพันธ 2561 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การผลิตสื่อการเรียนรูตามแนว
Active Learning สําหรับครูประถมศึกษา” โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหครูที่สอนในระดับประถมศึกษา มีความรู
ความเขาใจ มีทักษะ และประสบการณในการการผลิตสื่อการเรียนรูตามแนว Active Learning รวมถึงเปนการ
สร า งระดั บ คุ ณ ภาพทางการศึ ก ษาของสถานศึ ก ษา เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห อ งประชุ ม 204 อาคาร
ปฏิบัติการคณะครุศาสตร
5. วันที่ 28 กุมภาพันธ 2561 จัดสอบวัดความรูกอนออกฝกในสถานศึกษา ครั้งที่ 3 เวลา 13.00
- 15.00 น. ณ หองเรียนคณะครุศาสตร
6. วัน ที่ 28 กุ ม ภาพั น ธ 2561 ดํ า เนิ น การสอบคั ด เลื อ กนั ก ศึ ก ษาคณะครุ ศ าสตร ประจํ า ป
การศึ ก ษา 2561 (รอบ Portfolio ครั้ ง ที่ 2) สาขาวิช าคอมพิ ว เตอร ศึก ษา สาขาวิ ช าการศึ กษาพิ เศษและ
การสอนภาษาไทย และสาขาวิชาพลศึกษา เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ คณะครุศาสตร ศูนยการศึกษาพิเศษฯ
และโรงยิม2
แผนการดําเนินงาน ประจําเดือนมีนาคม 2561
1. วันที่ 2 - 4 มีนาคม 2561 การจัดกิจกรรมภาษาไทยในโรงเรียนดานการอาน คิด วิเคราะห
และเขีย นสื่อความ สาขาวิชาการสอนภาษาไทยนํา นักศึกษาสาขาวิช าการสอนภาษาไทย ชั้ นป ที่ 4 จํานวน
41 คน เขารวมการจัดกิจกรรมภาษาไทยในโรงเรียน ดานการอาน คิด วิเคราะห และเขียนสื่อความ เพื่อเสริม
ทักษะ เทคนิคและวิธีการในการจัดกิจกรรมภาษาไทยในโรงเรียนอยางมีประสิทธิภาพใหแกนักศึกษา
เวลา 06.30–16.30 น. ณ โรงเรียนเขาใหญพิทยาคม ตําบลโปงตาลอง อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา
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2. วั น ที่ 3 มี น าคม 2561 อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเรื่ อ ง “การผลิ ต สื่ อ การเรี ย นการสอนทาง
คอมพิวเตอรสําหรับเด็กปฐมวัย” เพื่อใหนักศึกษามีสมรรถนะดานสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยีที่สอดคลองกับ
การเปนผูเรียนในศตวรรษที่ 21 เวลา 06.30–16.30 น. ณ หอง 31104 อาคาร 100 ป มหาวิทยาลัยราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา
3. วันที่ 8 มีนาคม 2561 ประชุมโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา เพื่อชี้แจงการดําเนินงาน
การพั ฒ นาโรงเรี ย นโครงการกองทุ น การศึ ก ษาในป ง บประมาณ พ.ศ. 2561 เวลา 13.30–16.30 น.
ณ หองประชุม 223 อาคารศูนยการศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร
4. วั น ที่ 17 มีน าคม 2561 อบรมเรื่อ ง “การจั ด ประสบการณ ส งเสริม พั ฒ นาการทางภาษา
สําหรับเด็กปฐมวัย:กิจกรรมภาษาอังกฤษผานนิทาน เกม เพลงและการแสดงบทบาทสมมุติสําหรับเด็ก” โดยมี
วัต ถุป ระสงคเพื่ อ ใหค รู ที่ส อนในระดับ ปฐมวัย มี ค วามรูค วามเขาใจ มี ทัก ษะ และประสบการณ ในการจั ด
กิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสําหรับเด็กปฐมวัย รวมถึงเปนการสรางระดับคุณภาพทางการศึกษาของ
สถานศึกษา เวลา 08.30-16.30 น. ณ หองประชุม 204 อาคารปฏิบัติการคณะครุศาสตร
5. วันที่ 17 - 18 มีนาคม 2561 อบรมเรื่อง “การพัฒนาครูคณิตศาสตรโดยใช PLC กับการสอน
ที่เนนใหผูเรียนเกิดทักษะในศตวรรษที่ 21” โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหครู ที่สอนในกลุมสาระวิชาคณิ ตศาสตร
มีค วามรูความเข าใจ มี ทัก ษะ และประสบการณ ในการจั ดการจั ด การเรี ย นการสอน และเรีย นรูเทคนิค ใน
การจั ด การเรี ย นการสอนโดยใช PLC รวมถึ งเป น การสร างระดั บ คุ ณ ภาพทางการศึ ก ษาของสถานศึ ก ษา
เวลา 08.30-16.30 น. ณ หองประชุม 204 อาคารศูนยการศึกษาพิเศษคณะครุศาสตร
6. วันที่ 17 - 18 มีนาคม 2561 สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดทําแผนการผลิตและพัฒนาครู 5 ป
คณะครุศาสตร” เวลา 08.30-17.00 น. ณ จังหวัดนครนายก
7. วั นที่ 22 มี นาคม 2561 พิ ธี ครุ สิ ทธิ์ สร างครู ดี สู สั งคม เวลา 08.30-12.00 น. ณ หอประชุ ม
มหาวิทยาลัย
8. วันที่ 23 - 25 มีนาคม 2561 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การสอนประวัติศาสตรเชิงพื้ นที่” โดยมี
วัตถุประสงคเพื่ อให ครูที่สอนในกลุมสาระวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีความรูความเขาใจมีทักษะ และ
ประสบการณ ในการจั ดการเรี ยนการสอนด านประวั ติ ศาสตร ที่ เกี่ ยวกั บ จั งหวั ดสุ โขทั ยและจั งหวั ดเพชรบู รณ
เวลา 08.30-16.30 น. ณ จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดเพชรบูรณ
9. วั น ที่ 24 - 25 มี น าคม 2561 อบรมเรื่ อ ง “เทคนิ คการจั ด กิ จกรรมการอ านภาษาอั งกฤษ
เพื่อยกระดับคะแนน O-NET” โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหครูที่สอนในกลุมสาระวิชาภาษาอังกฤษมีความรูความเขาใจ
มี ทั กษะและประสบการณ ในการจั ดการเรียนการสอน และเรียนรูเทคนิ คการจั ดกิ จกรรมการอ านภาษาอั งกฤษ
เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ หองประชุม 204 อาคารปฏิบัติการคณะครุศาสตร
10. วันที่ 25 มีนาคม 2561 การพัฒนาสื่อและนวัตกรรมประกอบการเรียนการสอนภาษาไทยเพื่ อให
นั กศึ กษาได รับความรู เทคนิ ค และวิ ธีการสรางสื่ อและนวั ตกรรมที่ สามารถนํ าไปปรั บใช กั บการสอนภาษาไทย
ในหองเรียนได อย างมี ประสิทธิภาพ เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห อง 31104 อาคาร 100 ป มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา
11. วั นที่ 28 มี นาคม 2561 รับการประเมิ นหลักสูตรจากคุรุสภา ณ อาคารศู นย การศึ กษาพิ เศษ
คณะครุศาสตร
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12. วันที่ 28 มีนาคม 2561 ประชุมนักศึกษาชั้ นปที่ 4 รับฟ งคําชี้แจง แนวคิดและหลักการเกี่ ยวกับ
การเลือกโรงเรียนสําหรับออกฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน เวลา 13.00-15.00 น. ณ หองประชุมอาคาร 100 ป
13. วั นที่ 28 มี นาคม 2561 จิ ตอาสาสํ านึ กรั กษ อยุ ธยา เวลา 13.00-15.00 น. ณ วั ดภู เขาทอง
วัดธรรมิกราช และสะพานเทพหมี
14. วันที่ 28 มีนาคม 2561 ประชุมคณะกรรมการประจําคณะครุศาสตร ครั้งที่ 3/2561 เวลา 13.00 16.00 น. ณ หองประชุม 223 อาคารศูนยการศึกษาพิเศษ
15. วันที่ 29 มีนาคม 2561 รายงานความกาวหนาผลงาน “113 ป ครุศาสตรกรุงเกา” เพื่ อสงเสริม
การทําตําราเรียนและหนังสือใหกับคณาจารยคณะครุศาสตรสําหรับเตรียมความพรอมเขาสูตําแหนงทางวิชาการ
ที่สูงขึ้น เวลา 13.00-17.00 น. ณ หองประชุม 204 อาคารปฏิบัติการคณะครุศาสตร
16. วันที่ 30 มีนาคม 2561 อบรมการเตรียมความพรอมรับการประเมิ นคุ ณภาพการศึกษาเพื่ อขอ
เผยแพรเปนหลักสูตร ที่มีคุณภาพและมาตรฐานในฐานขอมูล TQR เวลา 08.30-16.30 น. ณ หองประชุม 204 อาคาร
ปฏิบัติการคณะครุศาสตร
17. วันที่ 31 มีนาคม 2561 กิจกรรมพัฒนาอาจารยใหม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน ใหบุคลากร
มี ความรู ความเข าใจแนวทางการบริ หารจั ดการด านการเรียนการสอน แนวทางการบริหารจั ดการภายในคณะฯ
ตามเกณฑประกันคุณภาพการศึกษามายิ่งขึ้น เวลา 07.00–18.00 น. ณ หองประชุมศู นย การเรียนรูตลาดลาดชะโด
อําเภอผักไห จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ ประธาน มอบหมายใหแตละคณะจัดทํากิจกรรมใหลงไปสูนักศึกษาอยางแทจริง และ
การอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาขอใหนักศึกษาไดมีสวนรวมดวย เพื่อนักศึกษาจะไดเห็นกระบวนการใน
การดําเนินงาน และขอใหพิจารณากิจกรรมในคณะเพื่อเปนการฝกใหนักศึกษาไดใฝรู อุตสาหะ สํานักดี มีจิต
อาสา เพื่ อ ฝ ก ให นั ก ศึก ษามีจิ ตอาสา มี ค วามเป น ผู นํา มี การทํ างานเป น ที ม และจัด การเรีย นการสอนให
นักศึกษาไดฝกปฏิบัติจริง

ระเบียบวาระที่ 5.2 คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
สาระสําคัญโดยยอ
ผลการดําเนินงานในเดือนกุมภาพันธ 2561
1. วันที่ 2 กุมภาพันธ 2561 นักศึกษาและคณาจารยในรายวิชาจิตสาธารณะกับการทํางานเพื่อสังคมไดจัด
กิ จกรรม Walk Rally เพื่ อศึ กษาป ญหาภายในมหาวิ ทยาลั ยและตั วอย างโครงการพั ฒ นามหาวิ ทยาลั ยที่ นั กศึ กษา
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดดําเนินการไวตามจุดตางๆในมหาวิทยาลัย ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
2. วันที่ 7 กุมภาพันธ 2561 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร นํ าโดย ผูช วยศาสตราจารย ดร.ภาคิ น
โชติเวศยศิลป คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พรอมดวยผูบริหารทีมคณาจารยและนักศึกษา จัดงานมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตรวิชาการ ครั้งที่ 4 ประจําป 2561 "มนุ ษยศาสตรและสั งคมศาสตร อยู อย างไรในยุ ค 4.0" ณ อาคาร 100 ป
ศูนยภาษาและคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
3. วันที่ 8 กุมภาพันธ 2561 สาขาวิชานิเทศศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จัดโครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการเรื่อง “เยาวชนรูเทาทันสื่อ” ประจําป 2561 ในหัวขอ “การรูเทาทันและผลกระทบจากการใชสื่อออนไลน” และ
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“การใชสื่อออนไลนอยางสรางสรรคของเยาวชนยุค 4.0” ใหกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนตน ณ โรงเรียนอิสลามศรีอยุธยา
มูลนิธิ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
4. วันที่ 9 กุมภาพันธ 2561 คณาจารยผูสอนรายวิชาจิตสาธารณะกั บการทํางานเพื่ อสั งคม นํานั กศึ กษา
ในรายวิ ชาเข าศึ กษาดู งานศูนย จั ดการขยะต นแบบจังหวัดพระนครศรีอยุ ธยา อํ าเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุ ธยา
โดยไดรับการตอนรับและใหความรูดานการบริหารจัดการขยะจากวิทยากรขององคการบริหารสวนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ณ ศูนยจัดการขยะตนแบบจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อําเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
5. วันที่ 12 กุมภาพันธ 2561 คณะมนุ ษยศาสตร และสั งคมศาสตร จั ดการเสวนา เรื่อง “การมี ส วนรวม
ของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย” ไดรับเกียรติจาก ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภาคิน โชติเวศยศิลป คณบดี เปนประธานเปด
การเสวนา โดยมีวิทยากรคือ ดร.สุเมธ รอยกุลเจริญ ตุลาการศาลปกครองสูงสุด อาจารยพิเศษสาขาวิชานิติศาสตร อาจารยมูนี
เราะฮ ยี ดํา รองคณบดี ฝ ายวิชาการและวิเทศสัมพั นธ อาจารย ประจํ าสาขาวิ ชารัฐประศาสนศาสตร และนายตุ ลาการณ
กาฎีโรจน นายกสโมสรนักศึกษา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ดําเนินรายการโดย อาจารยปกาศิต เจิมรอด รองคณบดี
ฝ ายกิจการนักศึกษาและประกันคุณภาพ อาจารยประจําสาขาวิชานิติศาสตร มีการบั นทึกรายการโดยสถานีโทรทัศน NBT
ซึ่งจะมีการเผยแพรตอไปโดยสถานีโทรทัศน NBT ณ หองประชุม 317 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
6. วันที่ 12 กุมภาพันธ 2561 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จัดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
เพื่อติดตามการใชจายงบประมาณและผลการดําเนินงานของหลักสูตร ณ หองประชุมหมื่นจันทราช (หอง43110) ชั้น 2 อาคาร
บรมพุทธาราม (อาคาร 43) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
7. วันที่ 13 กุมภาพันธ 2561 สาขาวิ ชาดนตรีสากล จั ดกิ จกรรมเสวนาเชิ งปฏิ บั ติ การ “การบรรเลงคี ต
ปฏิ ภาณ” วิทยากรโดย อาจารย นครินทร ธีระภิ นั นท (กอล ฟ ทีโบน) อาจารย ประจํ าคณะดุริยางคศาสตร มหาวิ ทยาลั ย
ศิลปากร ดําเนินรายการโดย อาจารยกุลธีร บรรจุแกว อาจารยประจําสาขาวิชาดนตรีสากล คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ณ หอง 3002 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
8. วันที่ 14 กุมภาพันธ 2561 ฝายกิจการนักศึกษา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จัดกิจกรรมพัฒนา
ทักษะดานความรูภาษาไทยสําหรับนักศึกษา ไดรับเกียรติจากอาจารยปกาศิต เจิมรอด รองคณบดีฝ ายกิจการนักศึ กษาและ
ประกันคุณภาพ โดยวิ ทยากร อาจารย ดาราพร ศรีมวง และอาจารยรัตนชัย ปรีชาพงศกิ จ อาจารย จากสาขาวิชาภาษาไทย
ณ หอง 43107 ชั้น 2 อาคารบรมพุทธาราม (43) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
9. วันที่ 15 กุมภาพันธ 2561 คณะมนุ ษยศาสตร และสั งคมศาสตร จั ดการประชุ มนั กวิ จั ย
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร โดยวาระการประชุมคือ เพื่อติดตามความคืบหนาและชี้แจงงบประมาณในการดําเนินการ
วิ จั ย มี นั กวิ จั ยซึ่ งเป นคณาจารย คณะมนุ ษยศาสตร และสั งคมศาสตร เข าร วมประชุ ม ณ ห องประชุ มหมื่ นจั นทราช
(หอง 43110) ชั้น 2 อาคารบรมพุทธาราม (อาคาร 43) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
10. วันที่ 16 กุมภาพันธ 2561 สาขาวิชาประวัติศาสตร จัดโครงการเสวนาวิชาการ “ประวัติศาสตรสังคมและ
วัฒนธรรมสมั ยอยุ ธยา : ภาพสะท อนความต อเนื่ องและความหลากหลายของสั งคมพหุ วั ฒนธรรม” โดยได รับเกี ยรติ จาก
ผูชวยศาสตราจารย ดร.จริยาภรณ รุจิโมระ รองคณบดีฝายบริหารและแผนงาน เปนประธานเปดงาน ซึ่งวิทยากรรวมการเสวนา
คือ ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรพร ภูพงศพันธุ อาจารยภาควิชาประวัติศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร กับผูชวยศาสตราจารย
ตะวัน วรรณรัตน อาจารยภาควิชาสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร บรรยายในหัวขอ “ความเปนสังคมในสมัยอยุธยาและ
ความเป นพหุ สั งคมวั ฒนธรรมในสั งคมร วมสมั ย” และอาจารย ศุ ภสุ ตา ปรี เปรมใจ อาจารย สาขาวิ ชาประวั ติ ศาสตร
คณะมนุ ษยศาสตร และสั งคมศาสตร มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏพระนครศรี อยุ ธยา บรรยายในหั วข อ “พหุ สั งคมอยุ ธยา :
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ความเปลี่ยนแปลงและความตอเนื่องทางสังคม เศรษฐกิจ ในรัตนโกสินทรรวมสมั ย” ณ หองประชุ มตนโมก อาคารบรรณราช
นครินทร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
11. วันที่ 16 กุมภาพันธ 2561 ผู บริหาร คณาจารย และนักศึกษา คณะมนุ ษยศาสตร และสั งคมศาสตร
เขารวมงานการประชุมนานาชาติเครือขายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 8 รวมนําเสนอผลงานวิจัยระดับ
นานาชาติ โดยมีรวมอาจารย รวมนํ าเสนอผลงานคื อ อาจารย คมลักษณ ไชยยะ จากสาขาวิ ชาการพั ฒนาชุ มชนและสั งคม
อาจารย กิตติ์ ธเนศ วิวรรธน โชติ จากสาขาวิชาภาษาจีน และอาจารย ชนิ กานต ผลเจริญ จากสาขาวิ ชารั ฐประศาสนศาสตร
นอกจากนี้คณาจารยและนักศึกษาจากสาขาวิชาศิลปะการแสดงและสาขาวิชาดนตรีไทย ยังรวมจัดการแสดงศิลปวัฒนธรรมฯ
ภายในงานอีกดวย ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (ศูนยหันตรา) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
12. วันที่ 19 กุมภาพันธ 2561 สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตรและสั งคมศาสตร จัดโครงการอบรม
เชิ งปฏิ บั ติ การเรื่อง “การอ านและเขี ยนภาษาไทยเพื่ อชุ มชน” ประจํ าป 2561 ให กั บนั กเรียนชั้ นมั ธยมศึ กษาตอนต น
ณ โรงเรียนวัดหัวเวียง อําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
13. วันที่ 20 กุมภาพันธ 2561 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จัดการประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน
เสวนาสาธารณะคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ครั้งที่ 5/2560 เพื่ อวางแผนการดํ าเนิ นงานกิ จกรรมเสวนาสาธารณะ
คณะมนุ ษยศาสตร และสั งคมศาสตร ประจํ าป 2560 ณ ห อง 43111 ชั้ น 2 อาคารบรมพุ ทธาราม (อาคาร 43)
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
14. วันที่ 20 กุมภาพันธ 2561 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุ ธยา
โดยผูชวยศาสตราจารย ดร.ภาคิน โชติเวศยศิลป คณบดี พรอมทั้งทีมผูบริหาร และคณาจารย จัดการลงนามความรวมมือทาง
วิชาการ (MOU) ดานวิชาการ การวิจัย และดานการประกันคุณภาพ รวมกับผูชวยศาสตราจารย ดร.อั ครพนธ เนื้อไม หอม
คณบดี พรอมทั้งทีมผูบริหาร และคณาจารย จากคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย ที่ ได จัด
โครงการศึ กษาดู งานและสรางความรวมมือทางด านวิชาการ โดยมี วัตถุ ประสงค เพื่ อสรางความร วมมื อด านวิชาการ วิ จั ย
และด านการประกั นคุ ณภาพในระดั บคณะกั บสถาบั นอุ ดมศึ กษาในประเทศเพิ่ มมากขึ้ น ซึ่ งจะก อให เกิ ดความเข าใจ
ความสัมพันธที่ดี เกิดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู การจัดการเรียนการสอนในระดับหลักสูตร และการแลกเปลี่ยนนักศึกษา
ณ หองประชุมหมื่นจันทราช (หอง43110) ชั้น 2 อาคารบรมพุทธาราม(อาคาร 43) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
15. วันที่ 22 กุมภาพันธ 2561 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จัดการประชุมเตรียมความพรอมงานพิธี
พระราชทานปริญญาบัตร ประจําป 2560 เพื่ อเปนการเตรียมความพรอมในการจัดการฝ กซอมบั ณฑิ ตและพิธีพระราชทาน
ปริ ญญาบั ตร ในส วนของคณะมนุ ษยศาสตรและสั งคมศาสตร ให เป นไปด วยความเรี ยบร อย ณ ห อง 43014 อาคาร
บรมพุทธาราม (อาคาร 43) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
16. วันที่ 28 กุมภาพันธ 2561 สาขาวิ ชานิ ติ ศาสตร ร วมกั บศาลเยาวชนและครอบครั วจั งหวั ด
พระนครศรีอยุธยา จัดโครงการ “ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเผยแพรความรูทางกฎหมายแกประชาชน
นักเรียน นักศึกษา” วิทยากรคือ นายชาตรี รักขกฤตยา ผูพิพากษาหัวหนาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
และนายเจนวิทย ดับโศก ผูพิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีวัตถุประสงค เพื่ อใหมีความรู
ความเข าใจกฎหมาย อั นจะเป นประโยชน แก ตนเอง สั งคม และป องกั นการกระทํ าผิ ดอั นเกิ ดจากความไม รู กฎหมาย
ณ หองประชุมตนโมก อาคารบรรณราชนครินทร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
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แผนการดําเนินงานในเดือนมีนาคม 2561
1. วันที่ 14 มีนาคม 2561 คณะมนุ ษยศาสตรและสังคมศาสตร จัดอบรมการเขี ยนผลงานวิชาการ สําหรับ
อาจารย ครั้งที่ 2 ณ หองประชุมตนโมก อาคารบรรณราชนครินทร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
2. วั นที่ 21 มี นาคม 2561 สาขาวิ ชารัฐประศาสนศาสตร จั ดกิ จกรรมอบรมเตรียมความพร อมเพื่ อเข าสู
การทํางาน สําหรับนักศึกษา ณ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
3. วั นที่ 30 มี นาคม 2561 จั ดโครงการเสวนาสาธารณะ ครั้ งที่ 2 ละครบุ พเพสั นนิ วาศ ย อนดู อยุ ธยา
ยอนละคร โดยไดเชิญผูประพันธมารวมงานนี้ดวย ณ วัดบรมพุทธาราม
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ ประธาน กลาววา ในวันที่ 14 มีนาคม 2561 คุณดํารง พุฒตาล จะมีคณะทํางานมา
บรรยายเรื่องการขุดคลองปองกันน้ําทวม ในเวลา 13.00 น. ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน

ระเบียบวาระที่ 5.3 คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
สาระสําคัญโดยยอ
ผลการดําเนินงาน ในเดือนกุมภาพันธ 2561
1. วั น ที่ 15 – 23 กุ ม ภาพั น ธ 2561 คณะวิ ท ยาการจั ด การ กิ จ กรรมกี ฬ าสั ม พั น ธ ภ ายใน
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรี อ ยุ ธยา “113 ป ศรี อ ยุ ธ ยาเกมส ” ณ สนามกี ฬ ามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา
2. วันที่ 15 กุมภาพันธ 2561 คณะวิทยาการจัดการรวมเปนเจาภาพรวมกับคณะวิทยาการจัดการ
มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏเทพสตรี ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 ณ คณะวิทยาการจั ดการ มหาวิทยาลั ย
ราชภัฏเทพสตรี
3. วันที่ 24 - 26 มกราคม 2561 คณาจารย สาขาวิ ชาคอมพิ วเตอรธุ รกิ จศึ กษาดู งานนอกสถานที่
ณ กองบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ คณะวิทยาการ
จัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ พิพิธภัณฑสถานแหงชาตินาน วัดภูมินทร พระธาตุแชแหง และพระธาตุเขานอย
จังหวัดนาน
4. วันที่ 21 กุมภาพันธ 2561 คณาจารยสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจจัดกิจกรรมออกประชาสัมพันธ
หลักสูตร ณ โรงเรียนอูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
5. วันที่ 9 กุมภาพันธ 2561 สาขาวิชาการจัดการ จัดกิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ บริษัท แมรี
กอท จิวเวลลี่ (ประเทศไทย) จํากัด ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
6. วั น ที่ 20 กุ ม ภาพั น ธ 2560 สาขาวิ ช าการจั ด การ จั ด โครงการบริ ก ารวิ ช าการ “อบรม
การเสริมสรางทักษะความเปนผูนําใหกับเยาวชน” โดยมีนักศึกษาระดับ ปวช. และปวส. เข ารวมกิจกรรม จํานวน
80 คน ซึ่ งมี กิ จกรรมการบรรยายทฤษฎี ในภาคเช า และกิ จกรรมเสริ ม ทั กษะการทํ างานเป น ที มในภาคบ าย
ณ วิทยาลัยการอาชีพมหาราช
7. วันที่ 27 กุมภาพันธ 2561 สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุ ษย จัดกิจกรรมศึกษาดู งานนอก
สถานที่ บริษัท ทีเอ็น เมตัลเวิรค จํากัด ณ จังหวัดสมุทรสาคร
8. วันที่ 28 กุมภาพันธ 2561 สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย จั ดกิจกรรมศึกษาดู งานนอก
สถานที่ ณ บริษัท อายิโนะโมโตะ(ประเทศไทย) จํากัด สาขาอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
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9. วั นที่ 6 กุ มภาพั นธ 2561 สาขาวิชาการเป นผู ประกอบการ จั ดกิ จกรรมค นหาผู ประกอบการ
รุนใหมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ โรงเรียนเทศบาล 3 วัดชัยมงคล อําเภอเมืองอางทอง จังหวัดอางทอง
10. วันที่ 8 กุมภาพันธ 2561 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส กิ จกรรมโลจิสติกสสัมพันธ สาขาวิชา
การจัดการโลจิสติกส ณ ฟารมโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
11. วันที่ 27 กุ มภาพั นธ 2561 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส จั ดโครงการออกแบบ ARU POST
OFFICE SOFTWARE COMPETITION ประจําปงบประมาณ 2561 ณ หองประชุมอินทนิล 1 อาคาร 41
12. วันที่ 16 กุมภาพันธ 2560 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส จัดโครงการปนนักโลจิสติกสมืออาชีพ
สูการพัฒนาองคความรูอยางตอเนื่อง ณ โรงเรียนอยุธยานุสรณ
13. วั นที่ 5 กุมภาพั นธ 2561 สาขาวิชาการตลาด ออกประชาสั มพั นธ หลักสู ตร ณ โรงเรียนภาชี
“สุนทรวิทยานุกูล” อําเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
14. วันที่ 16 กุ มภาพั นธ 2561 สาขาวิชาการตลาด ประชาสัมพั นธ หลั กสูตร ณ โรงเรียนบางบาล
อําเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
15. วันที่ 31 มกราคม 2561 สาขาวิชาธุรกิจระหวางประเทศ จัดกิจกรรมอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศ
หัวขอ “การค าออนไลน” ให กับนักศึกษา ชั้นปที่ 3 ณ หอง 31104 อาคารศูนยภาษาและคอมพิ วเตอร (อาคาร
100 ป)
16. วันที่ 19 - 21 กุมภาพันธ 2561 สาขาวิชาการบัญชี จัดอบรมโปรแกรมสําเร็จรูปทางบั ญชี ให กับ
นักศึกษาสาขาชั้นปที่ 3 ณ หอง 31104 อาคารศูนยภาษาและคอมพิวเตอร (อาคาร 100 ป)
17. วันที่ 21 กุมภาพันธ 2561 สาขาวิชาการบัญชี ออกประชาสัมพันธหลักสูตรตามโรงเรียนในสังกัด
สพฐ. ณ โรงเรียนสิงหพาหุ (ประสานมิตรอุปถัมภ) จังหวัดสิงหบุรี
แผนการดําเนินงานในเดือนมีนาคม 2561
1. วันที่ 21 มีนาคม 2561 คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมวิทยาการจัดการอาสาพั ฒนาท องถิ่น
โรงเรียนวัดโบสถ ตําบลยานซื่อ อําเภอเมือง จังหวัดอางทอง
2. วันที่ 2 มีนาคม 2561 สาขาวิชาการจัดการ นํานักศึกษาศึ กษาดู งานดานการเปนผู ประกอบการ
อิมแพค เมืองทองธานี
3. วันที่ 2 มีนาคม 2561 สาขาวิชาการจัดการ สงแผนการแขงขั น การประกวดแผนธุรกิจ ณ
สมาคมการตลาดแหงประเทศไทย แขวงทุงมหาเมฆ เขตบางรัก กรุงเทพฯ
4. วันที่ 4 มีนาคม 2561 สาขาวิชาการจัดการ จัดกิจกรรมทําบุญตักบาตรขาวสารอาหารแหงเนื่องใน
วันมาฆบูชา คณะวิทยาการจัดการ (อาคาร 41)
5. วั นที่ 18 มี นาคม 2561 สาขาวิ ชาการจั ดการ นํ านั กศึ กษาจั ดกิ จกรรมการจั ดการจิ ตอาสา
ณ วัดกะสังข ตําบลธนู อําเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
6. วันที่ 22 มีนาคม 2561 สาขาวิชาการจัดการ นํานักศึกษา ศึกษาดูงานดานการดําเนินงานของบริษัท
ศูนยการเรียนรูตันแลนด ดินแดนแหงความสุข อําเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
7. วันที่ 14 มีนาคม 2561 สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ นํานักศึกษาชั้นปที่ 3 เดินทางไปศึกษาดูงาน
มหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศแหงประเทศไทย ครั้งที่ 17 ณ ศูนยการคาแฟชั่นไอสแลนด กรุงเทพฯ
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8. วันที่ 22 - 23 มีนาคม 2561สาขาวิชาการเปนผูประกอบ นํ านั กศึ กษาศึกษาดู งานนอกสถานที่
ณ บริษัท บลูฟาโล จํากัด, บริษัท รัตนโกสินทร เซรามิกส จํากัดและชุมชนบานลมทวน ณ จังหวัดนครปฐม จังหวัด
สมุทรสงคราม จังหวัดราชบุรี
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5.4 คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สาระสําคัญโดยยอ
ผลการดําเนินงานในเดือนมีนาคม – เมษายน 2561
1. วันที่ 7 มีนาคม 2561 กิจกรรมวิทยาศาสตรสัมพันธ (ซุมรับปริญญา) เพื่ อแสดงความยินดีใหกับ
บัณฑิตของแตละสาขาวิชาและคณะ ณ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2. วันที่ 17 มีนาคม 2561 สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมมี กําหนดจัดโครงการพั ฒนาทั กษะ
ดานสิ่งแวดลอมสูการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 เพื่อพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาดานการเรียนรู ทั้งทางวิชาการและ
ทางอาชีพ ตามแบบในศตวรรษที่ 21 และเตรียมความพรอมดานทักษะวิชาชีพสําหรับการทํางานจริงของนักศึกษา
เพื่อใชในการประกอบอาชีพ ตามแบบในศตวรรษที่ 21 ใหแก นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม จํานวน
27 คน ณ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
3. วันที่ 19 มีนาคม 2561 และวันที่ 27 มีนาคม 2561 สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมมีกําหนด
จัดโครงการนิเทศนักศึกษาฝกสหกิจศึกษาและฝกประสบการณ วิชาชีพเพื่ อเพิ่ มโอกาสในการเรียนรู ใหนักศึกษา
นอกเหนื อจากการเรียนการสอนภายในหองเรียน เพื่ อใหนั กศึ กษาสามารถนําความรูไปประยุ กต ใช กับการเรียน
อย างมี ประสิ ทธิ ภาพ และเพื่ อให นั กศึ กษาไดป ระสบการณ และเรี ยนรู สิ่ งต าง ๆ จากการฝ กสหกิ จศึ กษาและ
ฝ กประสบการณ วิ ชาชี พ ให แก นั กศึ กษาสาขาวิ ชาวิทยาศาสตร สิ่ งแวดล อม ณ สถานที่ ฝกสหกิ จศึ กษาและ
ฝกประสบการณวิชาชีพ
4. วันที่ 21 มีนาคม 2561 กิจกรรมนันทนาการและกีฬา จัดขึ้นเพื่อใหนักศึกษาไดแสดงออกในดาน
การรองเพลง ทางแนว ไทยสากล และลูกทุ ง ที่นั กศึกษาสนใจอยากเขาร วมประกวด ณ คณะวิ ทยาศาสตร และ
เทคโนโลยี
5. วันที่ 24 มีนาคม 2561 กิจกรรมอบรมประกันคุณภาพการศึกษาใหกับนักศึกษา เพื่อใหนักศึกษา
ไดเขาใจเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาที่เกี่ยวของกับนักศึกษาเพื่อเปนแนวทางในการศึกษาไดอยางมีความสุข
ณ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
6. วันที่ 28 มี นาคม 2561 กิจกรรมอบรมอาจารย ที่ปรึกษา เพื่ อเพิ่ มพู นให อาจารย ที่ปรึกษาไดมี
ทั กษะการให คํ าปรึ กษาและการแนะแนวที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภาพยิ่ งขึ้ น เพื่ อ ใช กั บ นั ก ศึ กษาที่ ป รึ ก ษาของตนเอง
ณ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
7. เดือนมีนาคม 2561 สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชนมีกําหนดจัดโครงการการฝ กอบรมทํายาหมอง
สมุนไพรจากสมุ นไพรใกลตั ว (ไพลและเสลดพังพอน) จั ดขึ้ นเพื่ อเป นการถ ายทอด เผยแพร ความรู และรักษา
ภูมิปญญาไทยจากศาสตรพระราชาในการใชสมุนไพรเพื่ อทํ ายาหมอง เพิ่ มพู นความรูของผูเข าอบรมในการเลือก
สมุนไพรมาทําหรือพัฒนาตํารับยาหมองสมุนไพรตามศาสตรพระราชาได ผูเขาอบรมสามารถทํายาหมองสมุนไพรไว
ใช ภายในครัวเรือนหรือนําความรูที่ไดรับไปตอยอดทางธุรกิ จได และสามารถทํ ายาหม องไพลและเสลดพั งพอน
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 4/2561

24
สามารถนํายาหมองไพลที่ไดไปใชบรรเทาอาการปวดเมื่อยรางกาย ปวดกลามเนื้อ ปวดขออักเสบ ปวดเสนเอ็น เคล็ด
ขั ดยอก และใช ยาหม อ งเสลดพั งพอนบรรเทาอาการแพ ผื่ นคั นหรื อแมลงสั ตว กั ดต อยได ซึ่ งกลุ มเป าหมาย
เปนผูสูงอายุจํานวน 25 คน ณ ชมรมผูสงู อายุชุมชนปอมเพชร
แผนการดําเนินงานในเดือนมีนาคม 2561
1. เดือนเมษายน 2561 สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชนมีกําหนดจัดโครงการพั ฒนาการจั ดการศึ กษา
แบบบูรณาการกับการทํางาน จัดขึ้นเพื่อเป นเวทีแลกเปลี่ยนองคความรูและการปฏิ บัติงานทางด านสาธารณสุ ข
เปนการเตรียมความพรอมของนักศึกษาในการออกไปปฏิบัติงานสูสังคมและตลาดแรงงานภายนอกแบบบูรณาการ
กั บ การทํ างาน และเพื่ อปรั บ ปรุ งพั ฒ นาหลั ก สู ต รและการเรี ยนการสอนของสาขาสาธารณสุ ขชุ ม ชน ซึ่ งมี
กลุมเปาหมายเป นผู อํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลหรือผูแทน จํานวน 25 คน นักศึกษาชั้นปที่ 4
จํานวน 35 คน และคณาจารยสาขาสาธารณสุขชุมชน จํานวน 7 คน ณ หองประชุมศูนยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2. เดือนมิถุนายน 2561 สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชนมีกําหนดจัดโครงการพัฒนาและเสริมสมรรถนะ
แก บุ คลากรสายวิ ชาการด านการจั ดการเรียนรู และพั ฒนานวัตกรรมทางการศึกษา จั ดขึ้ นเพื่ อเป นการพั ฒนา
ศักยภาพอาจารยของสาขาสาธารณสุขชุมชน และเพื่อปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนของสาขา
สาธารณสุขชุ มชน ซึ่งมีกลุมเปาหมายเปนคณาจารยสาขาสาธารณสุขชุมชน จํานวน 7 คน ณ คณะสาธารณสุ ข
ศาสตรมหาวิทยาลัยบูรพา
3. ไดมีการประชุมอบรมอาจารย และนักศึกษาในการใชห องปฏิบั ติการมาตรฐาน ซึ่งต อไปเมื่อมี
การขอทุ นจะตองมีมาตรฐานเหลานี้ กํากั บดวย การออกคู ปองโอท็ อปต องมี มาตรฐานรับรอง ไดดํ าเนิ นการให
อาจารยและนักศึกษาไดรับใบรับรอง และไดมีการพัฒนาเปนหองมาตรฐาน ตองพัฒนาอาจารยใหมีความรูในเรื่อง
เหลานี้ดวย อาจจะตองมีการทําแผน และจัดทํา MOU กับสํานักงานมาตรวิทยา
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5.5 ผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา
สาระสําคัญโดยยอ
ผลการดําเนินงานเดือนกุมภาพันธ 2561
1. วั นที่ 7 – 9 กุ มภาพั น ธ 2561 สถาบั น อยุ ธยาศึ กษา นํ าโดย อาจารย ดร.จงกล เฮงสุ วรรณ
ผูอํานวยการ และอาจารยกันยารัตน คงพร รองผูอํานวยการไดนําคณะนักดนตรีและนักแสดงจากคณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร ในฐานะตัวแทนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เขารวมงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา
ครั้ งที่ 18 “นาฏยปรี ดิ ยานั น ท กึ่ งศตวรรษ สนามจั น ทร ศิ ล ปากร” ระหว างวั น ที่ 7 - 9 กุ ม ภาพั น ธ 2561
โดยกิ จ กรรมภายในงานประกอบด ว ย การแสดงศิ ล ปวั ฒ นธรรม นาฏศิ ล ป และการละเล น พื้ น บ าน
จากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศที่จะแสดงอัตลักษณของแตละภูมิภาค โดยแสดงเอกลักษณของความเปนไทยใน
หลากหลายรู ป แบบ ซึ่ งมี สถาบั น การศึ กษาระดั บ อุ ด มศึ กษาเข าร วมในกิ จกรรมนี้ 101 สถาบั น การแสดง
ศิลปวัฒนธรรมกวา 150 ชุดการแสดง ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุ ธยา ไดรวมการแสดงนาฏศิ ลป ชุ ด
“อยุ ธยาเมื องงาม เรื องนามอู ข าวอู น้ํ า” ณ ศู นย ศิ ล ปวั ฒ นธรรมเฉลิ ม พระเกี ยรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวังสนามจันทร จังหวัดนครปฐม
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2. วันที่ 16 กุมภาพันธ 2561 อาจารย ดร.เกษม บํ า รุ ง เวช อธิ ก ารบดี ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา พรอมดวย อาจารย ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผูอํานวยการสถาบันอยุ ธยาศึกษา ร วมงานประชุม
วิชาการนานาชาติของเครือขายศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 8 “ภูมิปญญาทางวัฒนธรรม
สู เศรษฐกิ จสรางสรรค” ณ หอประชุมพระพิรุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภู มิ โดยสถาบั นอยุธยา
ศึ กษา ไดรวมจัดนิ ทรรศการและการสาธิต “ภู มิปญ ญาท องถิ่นป นหม อคลองสระบั ว” ซึ่งได รับความสนใจจาก
ผูเขารวมงานเปนอยางมาก
3. วันที่ 21 กุมภาพันธ 2561 สถาบันอยุธยาศึกษา ไดจัดกิจกรรมสัมมนาการอนุรักษและพัฒนานคร
ประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 2 เรื่อง “มรดกโลก กับการเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศของโลก” เวลา 09.00 12.30 น. ณ สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไดรับเกียรติจาก อาจารยสาวิตรี สุวรรณ
สถิ ต ย กรรมการผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ในคณะกรรมการแห งชาติ ว าด วยมรดกโลก และกรรมการผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ใน
คณะอนุกรรมการมรดกโลก ดานวัฒนธรรม เปนวิทยากรบรรยายใหความรูแกครูอาจารย นักวิชาการ นักศึกษา และ
ผูสนใจทั่วไป ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกลาวมีวัตถุประสงคเพื่อการอนุรักษ และสรางความเขาใจในบริบทของการพัฒนา
เมืองมรดกโลก อันจะเปนประโยชนแกการเรียนรู และกระบวนการพัฒนานครประวัติศาสตรพระนครศรีอยุ ธยา
อยางยั่งยืน
4. วันที่ 21 กุมภาพันธ 2561 เวลา 13.30 น. สถาบันอยุธยาศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการประจํา
สถาบันอยุธยาศึกษา ครั้งที่ 1/2561 โดยมี ผูชวยศาสตราจารยอราม ชนะโชติ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา เปนประธานการประชุม พรอมดวย อาจารย ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผูอํานวยการสถาบันอยุธยา
ศึกษา และผูทรงคุณวุฒิ จากภายนอก ผูบริหาร ผูแทนคณาจารยประจํา บุ คลากรสถาบั นอยุ ธยาศึ กษา เขารวม
ประชุม โดยมีเรื่องเพื่อทราบและพิจารณาในวาระตางๆ เชน รายงานผลการดําเนินงานของสถาบันอยุธยาศึ กษา
ไตรมาสที่ 1 (1 ตุลาคม 2560 - 30 ธันวาคม 2560) ปฏิทินการดําเนินงานของสถาบั นอยุ ธยาศึกษา ไตรมาสที่ 2
(1 มกราคม 2561 – 31 มี นาคม 2561) กรอบอัตรากําลั งประจํ าสถาบั นอยุ ธยาศึกษา และพิ จารณากิ จกรรม/
โครงการ ที่จะเสนอเพื่อจัดทําคําขอตั้งงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ ห องประชุมสถาบั นอยุธยา
ศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
5. วั นที่ 24 – 25 กุ มภาพั นธ 2561 สถาบั นอยุธยาศึกษา ได จั ดกิ จกรรม Workshop จิ ตรกรรม
ในหัวขอ “สรางสรรคศิลปถิ่นมรดกโลก : พระนครศรีอยุธยา” โดยไดรับเกียรติจากศิลปนที่มีชื่อเสียงของประเทศ
ไทย ไดแก รองศาสตราจารยธีระศักดิ์ วงศคําแนน อาจารยดินหิน รักษพงษอโศก และอาจารยอดิศร พรศิริกาญจน
เพื่อแสดงเทคนิคการวาดภาพโบราณสถานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ให แกนักเรียน นักศึกษาและบุ คคลทั่วไป
ที่มารวมกิจกรรม ณ หอศิลปจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (อาคารศาลากลางจังหวัดหลังเดิม ชั้น 2) ซึ่งผลงานศิลปะที่
เกิดจากกิจกรรมดังกลาว สถาบันอยุธยาศึกษาจะนํามาจัดแสดงนิทรรศการภายในหอศิลปจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เพื่อเผยแพรสูสาธารณชนตอไป
แผนการดําเนินงานเดือนมีนาคม – เมษายน 2561
1. วันที่ 1 มีนาคม 2561 กิจกรรมเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา ณ วัดญาณเสน
2. วันที่ 21 มีนาคม 2561 ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานสถาบั นอยุ ธยาศึกษา ณ หองประชุ ม
สถาบันอยุธยาศึกษา
3. วันที่ 2 เมษายน 2561 จะมีการมอบรางวัลบุศราคัมมณีศรีราชภัฏ และกิจกรรมวันรักมรดกไทย
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มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5.6 ผูอํานวยการสํานั กวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาระสําคัญโดยยอ
1. วันที่ 22 กุ มภาพั นธ 2561 เวลา 08.30 น. สํานั กวิทยบริการและเทคโนโลยี สารสนเทศ จั ดงาน
สัปดาหหองสมุด Library & IT Fair 2018 ประจําป พ.ศ. 2561 โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
เป นประธานในพิ ธี เป ดงานและการมอบรางวั ลสุ ดยอดนั กการอ านให กั บ นั กศึ กษา ต อด วยการจัดอบรมเชิ ง
ปฏิบัติการ “การทําน้ํายาอเนกประสงค” วิทยากรโดย ดร.ปรัชวนี พิบํารุง อาจารยประจําคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี บรรยากาศภายในงานไดจัดแสดงผลงานที่เกี่ยวกับการศึกษาดานหองสมุดและเทคโนโลยีที่ทันสมัย การ
ออกรานหนังสือเพื่อใหอาจารยและนักศึกษาไดเลือกหนังสือเขาหองสมุด ซึ่งไดรับความสนใจจากผูเขารวมงานจาก
สถาบันการศึกษาตาง ๆ ภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเปนจํานวนมาก
2. วันที่ 23 กุ มภาพั นธ 2561 เวลา 08.30-16.30 น. จั ดอบรมเชิ งปฏิ บั ติ การ “การทําวุนแฟนซี ”
วิทยากรโดย อาจารยสุนันทา คะเนนอก อาจารยประจําคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
3. วันที่ 28 กุมภาพันธ 2561 เวลา 08.30-16.30 น. โครงการบริ การวิ ชาการ การอานเพื่อบริการ
ชุ มชน ครั้งที่ 2 ประจํ าป พ.ศ. 2561 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี สารสนเทศ โดยอาจารย ทั ศนี ย สุทธิวงศ
รองผูอํานวยการ พร อมดวยบุ คลากรจัดบริการวิ ชาการ การอ านเพื่ อบริ การชุ มชน ครั้งที่ 2 ณ โรงเรียนประชา
สามั คคี ตําบลคลองตะเคียน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีวัตถุประสงค เพื่ อสงเสริ มนิ สัยรักการอานให กับ
นักเรียน จัดสาธิต การทําแซนวิชสไตลญี่ปุน โดยอาจารยนันทวรรณ จันทรเพ็ชร อาจารยคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี การทําลูกชุบ โดยอาจารยสุนันทา คะเนนอก อาจารยคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และการทําพวง
กุญแจ การทํ าสบู และการทํ าสมุ ดโน ต เพื่อแนะแนวอาชีพเสริมจากการอ านอันกอให เกิ ดรายไดใหกั บนั กเรียน
อีกดวย
สรุปผลการดําเนินงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
1. วันที่ 2 กุมภาพันธ 2561 ติดตัง้ ระบบอินเทอรเน็ต จํานวน 12 จุด ณ อาคาร 2 งานพัสดุ
2. วันที่ 6 กุมภาพันธ 2561 ติดตัง้ ระบบอินเทอรเน็ต จํานวน 5 จุด ณ อาคาร 2 งานประชาสัมพันธ
3. วั นที่ 7 กุ มภาพั นธ 2561 ติ ดตั้ งระบบอินเทอร เน็ ต จํ านวน 10 จุ ด ณ อาคาร 2 งานอาคาร
สถานที่ฯ
4. วันที่ 12 กุมภาพันธ 2561 ตรวจเช็คระบบอินเทอรเน็ต ณ อาคาร 6 คณะครุศาสตร
5. วันที่ 20 กุมภาพันธ 2561 ตรวจเช็ คระบบอิ น เทอร เน็ ตที่ ไ ม ส ามารถใช ง าน/ตรวจเช็ ค
สายอินเทอรเน็ตขาดและทําการแกไขโดยการเปลี่ยนหัว RJ-45 ใหม ณ อาคาร 3 งานประกันคุณภาพ
6. วันที่ 20 กุมภาพันธ 2561 ติดตัง้ ระบบ อินเทอรเน็ต จํานวน 9 จุด ณ อาคาร 1 หองนิติศาสตร
7. วันที่ 23 กุมภาพันธ 2561 ติ ด ตั้ งระบบอิ น เทอร เน็ ต ณ อาคาร 2 ห อ งรั บ รองนายกสภา
มหาวิทยาลัย
8. วันที่ 26 กุมภาพันธ 2561 ติ ด ตั้ งระบบอิ น เทอร เน็ ต จํ า นวน 9 จุ ด ณ อาคาร 43 ชั้ น 2
หอง 43112 และ หอง 43113
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9. วันที่ 1 - 28 กุมภาพันธ 2561 ควบคุมงานติดตั้งอุปกรณกระจายสัญญาณไรสายจํานวน 116 ตัว
และ switch จํานวน 16 ตัว WiFi Controller จํานวน 1 ตัว ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
10. วันที่ 1 - 28 กุมภาพั นธ 2561 สงขอมูลผูผานการคัดเลือกเพื่ อใหผูผานการ การคัดเลือกยื นยัน
สิ ทธิ์ที่ระบบเคลียริ งเฮาส (clearinghouse) ในรอบที่ 1/2 Portfolio จํานวน 282 คน ส งข อมู ลไปยั งสํ านั กงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
11. วันที่ 1 - 28 กุมภาพันธ 2561 จัดทําขอมูลรายบุคคลนั กศึกษา บุคลากร และผูสําเร็จการศึกษา
สงขอมูลไปยังสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
12. วั นที่ 1 - 28 กุ มภาพั นธ 2561 พั ฒนาเว็บไซต www.aru.ac.th ใหม ณ มหาวิ ทยาลัยราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา
13. วันที่ 1 - 28 กุมภาพันธ 2561 บริการซอมบํารุงคอมพิวเตอรใหกับ นักศึกษา อาจารย เจาหนาที่
จํานวน 14 เครื่อง ณ หองซอมคอมพิวเตอร
14. วันที่ 1 - 28 กุมภาพันธ 2561 ถายทําวีดีโอหนังสือมีชีวิต จํานวน 5 รายการ
15. งานกีฬา 1 กิจกรรมและงานพระราชทานปริญญาบัตร ป 2561 ณ ม ห า วิ ท ย า ลั ย รา ช ภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา
งานบริการหองประชุมและหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรอาคาร 100 ป ศูนยภาษาและคอมพิวเตอร
1. วั นที่ 6 - 7 กุ มภาพั นธ 2561 จั ดงานมนุ ษยศาสตร และสั งคมศาสตรวิชาการ ประจําป 2561
หนวยงาน คณะมนุษยศาสตรฯ ณ หองประชุมอาคาร 100 ป จํานวน 400 คน
2. วันที่ 12 กุมภาพันธ 2561 โครงการพัฒนาเครื่องมือทดสอบวินิ จฉั ยอัจฉริยภาพด วยเทคโนโลยี
สารสนเทศ หนวยงาน โรงเรียนประถมสาธิต ณ หอง 31104 จํานวน 50 คน
3. วันที่ 19 กุมภาพันธ 2561 โครงการฯ ในรายวิ ช าการสั ม มนาและการฝ กอบรมหน วยงาน
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ณ หอง 31104 จํานวน 50 คน
4. วันที่ 20 กุมภาพันธ 2561 อบรม SPSS ใหกับนักศึกษาปกครองทองถิ่น คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร อาจารยผูสอนโดยอาจารยพงระภี ศรีสวัสดิ์ ณ หอง 31104 จํานวน 50 คน
5. วันที่ 21 กุมภาพันธ 2561 โครงการอบรมโปรแกรมสําเร็จรูป หน วยงาน คณะวิทยาการจัดการ
ณ หอง 31104 จํานวน 50 คน
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5.7 ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
สาระสําคัญโดยยอ
ฝายงานบริหารทั่วไป
1. วั นที่ 13 มี นาคม 2561 ผูอํ านวยการประชุมคณะกรรมการบริ หารมหาวิทยาลั ย (ก.บ.) ครั้ งที่
3/2561 ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน
2. วันที่ 14 มี นาคม 2561 ผูอํานวยการประชุมสภามหาวิทยาลั ยราชภัฏพระนครศรีอยุ ธยา ครั้ งที่
3/2561 ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน
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3. วั นที่ 20 มี นาคม 2561 ประชุ มคณะกรรมการประจํ าสถาบั นวิ จั ยและพั ฒนา ครั้ งที่ 1/2561
ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน
4. วันที่ 26 – 27 มีนาคม 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนาประชุมจัดทําแผนปฏิบัติราชการ แผนกลยุทธ
และงานประกันคุณภาพการศึกษา จังหวัดนครนายก
ฝายบริการวิชาการ
1. วันที่ 29 – 30 มีนาคม 2561 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต กิจกรรมการจักสานผลิตภัณฑจากหวาย
ณ เทศบาลตําบลบางนมโค อําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2. วันที่ 8 มีนาคม 2561 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต กิ จกรรมการสงเสริมการเลี้ยงปลาในชุ มชน 1
ณ เทศบาลตําบลบางนมโค อําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
3. วันที่ 14 มีนาคม 2561 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต กิจกรรมการสงเสริมการเลี้ยงปลาในชุมชน 2
อบต.บานขลอ อําเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
4. วันที่ 9 มีนาคม 2561 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต กิจกรรมโรงเรียนผูสู งอายุ อบต.พยอม อําเภอ
วังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
5. วันที่ 16 มี นาคม 2561 โครงการพั ฒนาคุณภาพชีวิต กิจกรรมการพั ฒนาสตรีและส งเสริมความ
เขมแข็งของครอบครัว 1 ณ เทศบาลตําบลบางนมโค อําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
6. วันที่ 6 – 7 มีนาคม 2561 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต กิจกรมการสงเสริมอาชีพการแปรรูปอาหาร
อบต.หันสัง อําเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
7. วั นที่ 22 – 23 มีนาคม 2561 โครงการพั ฒนาคุ ณภาพชี วิ ต กิ จกรรมการจั กสานผลิ ตภั ณฑ จาก
ผักตบชวา อบต.หันสัง อําเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
8. วันที่ 19 มีนาคม 2561 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต กิจกรรมการพัฒนาอาชีพเกษตรกร ณ เทศบาล
ตําบลบางนมโค อําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
9. วันที่ 12 มีนาคม 2561 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต กิจกรรมการพัฒนาและการตอยอดผลิตภัณฑ 3
อบต.บานขลอ อําเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
10. วันที่ 20 มีนาคม 2561 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต กิจกรรมนันทนาการสําหรับผูสูงอายุ รพสต.
คลองวัว อําเภอเมือง จังหวัดอางทอง
11. วันที่ 17 มีนาคม 2561 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา เพื่อการพั ฒนาท องถิ่ น
กิ จกรรมการเขี ยนวิ ทยานิ พนธอยางไรไม ถือเป นการลอกเลียนและละเมิดลิขสิ ทธิ์และเทคนิคการนํ าเสนอผลงาน
ณ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภฏพระนครศรีอยุธยา
12. วั นที่ 25 มีนาคม 2561โครงการพัฒนาศักยภาพบุ คลากรทางการศึ กษา เพื่ อการพั ฒนาท องถิ่น
กิจกรรมเทคนิคการเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพและเผยแพรในการประชุมวิชาการหรือวารสาร ณ อาคารบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
13. วันที่ 21 มีนาคม 2561 โครงการตามศาสตรพระราชา กิจกรรมศิลปกรรมเกาเลาเรื่องโบราณสถาน
จังหวัดอางทอง และ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
14. วันที่ 28 มี นาคม 2561โครงการตามศาสตรพระราชา กิ จกรรมการสงเสริมอาชี พเกษตรกรตาม
ศาสตรพระราชา ณ อบต.บานขลอ และ อบต.หันสัง อําเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
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มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับ ทราบ และประธานแจงวา การดําเนิ น การเรื่ องศาสตรพ ระราชาที่ ส ถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา
รับ ผิดชอบสิ้นเดือนนี้จะมีการประชุมผูแทนรัฐมนตรีเพื่อตามงานเรื่องนี้กับราชภั ฏว าไปถึงไหน มี เปา หมาย
ตัวชี้วัดกิจกรรมอยางไรและใหระบุชวงเวลาใหทราบดวย

ระเบียบวาระที่ 5.8 ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
สาระสําคัญโดยยอ
ผลการดําเนินงาน เดือนกุมภาพันธ 2561
1. วันที่ 17 กุมภาพันธ 2561 คายสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมและจิตอาสา ณ วัดใหญชัยมงคล
2. วันที่ 18 กุมภาพันธ 2561 จิตตป ญญาศึกษา : การเรียนรูดวยหั วใจที่ ใคร ครวญ” ณ หอประชุ ม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
แผนการดําเนินงาน เดือนมีนาคม 2561
1. วันที่ 8 มีนาคม 2561 พิธีมอบประกาศนียบัตรบัณฑิต สําหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร
บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รุนปการศึกษา 2559 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
2. วันที่ 17 มีนาคม 2561 ประชุมเรงรัดติดตามการสําเร็จการศึกษา ของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการเรียนรู ณ หองประชุม 3013 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย
3. วันที่ 18 มีนาคม 2561 ถายทอดศาสตรพระราชาสูการพัฒนาทองถิ่น ณ ศูนยการเรียนรูเศรษฐกิจ
พอเพียงบานของพอ
4. วันที่ 18 มี นาคม 2561 สัมมนาหลั งฝกปฏิ บั ติการสอนของนั กศึ กษาหลั กสู ตรประกาศนียบั ตร
บัณฑิต สาขาวิชาชีครู ณ หองประชุม 317
5. หลักสูตรปริญญาโท ทุกหองเรียน ไดสงเสริมใหคณาจารยและนักศึกษาไดเรียนรูผานระบบ Google
Classroom
6. ประชาสัมพันธการเปดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท เปดรับสมัครถึงเดือนกรกฎาคม 2561
ซึ่งไดมีการประชาสัมพันธไปหลายชองทางแลว
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับ ทราบ และประธานเสนอว า กิ จกรรมการถ า ยทอดศาสตร พ ระราชาสู ก ารพั ฒ นาท อ งถิ่ น
ตองการใหสรุปประเด็นผลเปนอยางไรเพื่อนําไปใชประโยชนแกคนอื่น ๆ และกําชับเรื่องการพัฒนาหลักสูตร
สาขาวิชา หลักสูตรและการสอนจะตองมีมาตรการดําเนินการรวมทั้งเสนอวาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ควจจะมีสาขาวิชาที่เปดสอนในระดับปริญญาโทบาง
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ระเบียบวาระที่ 5.9 ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี
สาระสําคัญโดยยอ
1. รายงานผลรายงานประจํา ป คณะกรรมการบริห ารมหาวิ ท ยาลั ย (ก.บ.) ประจํ า ป 2560
(มกราคม 2560 – ธันวาคม 2560)
2. วันที่ 14 มีนาคม 2561 จะมีคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนทาใหญ วิทยา จั งหวั ดสงขลา
จํานวน 50 คน มาเยี่ยมชมสุสานทานเฉกอะหมัด
3. จัดเตรียมสถานที่บริเวณดานหนามหาวิทยาลัย หนาอาคาร 2 และหอประชุมมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยาสําหรับงานพระราชพิธีพระราชทานปริญญาบัตร เมื่อวันที่ 5-7 มีนาคม 2561
4. วันเสารที่ 10 มีนาคม 2561 กลุมเพื่อนศิษยเกาสวนกุหลาบ 110 และกลุมสมาชิกฟุตบอล
OSK110FC จัดกิจ กรรม “สวนกุห ลาบ 110 พี่ ให นอ ง : ปลูกความฝ น ป น ความสุข ” โดยขอใชส นามกี ฬ า
สําหรับการแขงขันฟุตบอล พรอมทั้งตีเสนสนาม และขอรับการสนับสนุนกรรมการผูตัดสิน กับถังน้ําแข็งและ
น้ําดื่ม
งานบริหารงานบุคคล
ผลการดําเนินงาน ประจําเดือนกุมภาพันธ 2561
1. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ (ก.พ.ว.) ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 12 กุมภาพันธ 2561
2. ประชุ มคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ เพื่อทํ าหน าที่ประเมินผลงานทางวิชาการและจริ ยธรรมและ
จรรยาบรรณทางวิชาการ เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ 2561 และวันที่ 16 กุมภาพันธ 2561
3. ประกาศรับสมัครสอบแขงขันเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขาเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนง
ประเภทสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 1/2561 ตั้งแตวันที่ 5 – 28 กุมภาพันธ 2561
4. ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแตงตั้งบุคคลเขาเปนพนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงประเภท
วิชาการ ครั้งที่ 1/2561 สังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตั้งแตวันที่ 19 กุมภาพันธ – 5 มีนาคม 2561
5. ประกาศรั บ โอนข าราชการพลเรื อ นในสถาบั น อุ ดมศึ กษา ตํ าแหน งประเภทวิ ช าการ สั งกั ด
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ตั้งแตวันที่ 26 กุมภาพันธ – 22 มีนาคม 2561
6. ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 2/2561
7. บรรจุและแตงตั้งพนักงานราชการ จํานวน 1 ราย ดังนี้
7.1 นายฐานิ ต พั นธุ ตํ าแหน งนั กวิชาการศึกษา สั งกั ดคณะมนุ ษยศาสตรและสั งคมศาสตร
บรรจุตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ 2561
8. บุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ลาออกจาการปฏิบัติหนาที่ จํานวน 1 ราย
8.1 นายวรวี ร ยะก บ พนั กงานมหาวิทยาลัย ตําแหน งวิศวกรไฟฟา สั งกั ดกองกลาง สํ านั ก
งานอธิการบดี ลาออกจากการปฏิบัติหนาที่ เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ 2561
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แผนการดําเนินงาน ประจําเดือนมีนาคม 2561
1. วันที่ 12 มีนาคม 2561 กําหนดการประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ (ก.พ.ว.)
ครั้งที่ 2/2561
2. วันที่ 27 มี นาคม 2561 กําหนดประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํ ามหาวิทยาลั ย
ราชภัฏรพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 3/2561
งานการเงินและบัญชี
1. รายงานผลการดําเนินงาน รายงานการรับเงิน – การจายเงิน ประจําเดือนกุมภาพันธ 2561
2. วั น ที่ 23 กุ มภาพั น ธ 2561 หั วหน างานการเงิ น ได เข าร วมประชุ ม ซั ก ซ อมความเข าใจใน
การจายเงิน การรับเงิน และการนําเงินสงคลังผานระบบอิเล็กทรอนิค ณ ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
3. วันที่ 15 มีนาคม 2561 โครงการอบรมแนวทางการเพิ่ มประสิทธิภาพการรับ – จ ายเงินภาครัฐ
ทางอิเล็กทรอนิกส (e – payment ภาครัฐ)
งานสวัสดิการและจัดหารายได
ผลการดําเนินงาน ประจําเดือนกุมภาพันธ 2561
1. เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ 2561 ดําเนินการรับชําระเงินค าบํารุงสถานที่ (รายเดือน – ล็อคประจํ า)
ณ อาคารหอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
2. เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ 2561 ดําเนินการเดินสํารวจและตรวจรานคาที่จําหนายสินคาในพื้นที่ตลาด
นั ด และจั ดเก็ บเงินรายได จากร านค า (ร านค าขาจร) ณ พื้ นที่ จํ าหน ายสิ นค า (ตลาดนั ด) มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา
3. เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ 2561 ดําเนินการเดินสํารวจและตรวจรานคาที่จําหนายสินคาในพื้นที่ตลาด
นั ด และจั ดเก็ บเงินรายได จากร านค า (ร านค าขาจร) ณ พื้ นที่ จํ าหน ายสิ นค า (ตลาดนั ด) มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา
4. เมื่อวันที่ 10 กุมภาพัน ธ 2561 ดําเนินการเดินสํารวจและตรวจรานคาที่จําหนายสินคาในพื้นที่
ตลาดนัด และจัดเก็ บเงินรายไดจากรานคา (รานคาขาจร) ณ พื้ นที่จําหนายสินคา (ตลาดนัด) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
5. เมื่อวันที่ 11 กุมภาพัน ธ 2561 ดําเนินการเดินสํารวจและตรวจรานคาที่จําหนายสินคาในพื้นที่
ตลาดนัด และจัดเก็ บเงินรายไดจากรานคา (รานคาขาจร) ณ พื้ นที่จําหนายสินคา (ตลาดนัด) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
6. เมื่อวันที่ 17 กุมภาพัน ธ 2561 ดําเนินการเดินสํารวจและตรวจรานคาที่จําหนายสินคาในพื้นที่
ตลาดนัด และจัดเก็ บเงินรายไดจากรานคา (รานคาขาจร) ณ พื้ นที่จําหนายสินคา (ตลาดนัด) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
7. เมื่อวันที่ 18 กุมภาพัน ธ 2561 ดําเนินการเดินสํารวจและตรวจรานคาที่จําหนายสินคาในพื้นที่
ตลาดนัด และจัดเก็ บเงินรายไดจากรานคา (รานคาขาจร) ณ พื้ นที่จําหนายสินคา (ตลาดนัด) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
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8. เมื่อวันที่ 24 กุมภาพัน ธ 2561 ดําเนินการเดินสํารวจและตรวจรานคาที่จําหนายสินคาในพื้นที่
ตลาดนัด และจัดเก็ บเงินรายไดจากรานคา (รานคาขาจร) ณ พื้ นที่จําหนายสินคา (ตลาดนัด) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
9. เมื่อวันที่ 25 กุมภาพัน ธ 2561 ดําเนินการเดินสํารวจและตรวจรานคาที่จําหนายสินคาในพื้นที่
ตลาดนัด และจัดเก็ บเงินรายไดจากรานคา (รานคาขาจร) ณ พื้ นที่จําหนายสินคา (ตลาดนัด) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
แผนการดําเนินงานประจําเดือนมีนาคม 2561
1. วันที่ 3 มีนาคม 2561 ดําเนินการรับชําระเงินคาบํารุงสถานที่ (รายเดือน – ล็อคประจํา) ณ อาคาร
หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
2. วันที่ 3 มีนาคม 2561 ดําเนินการเดินสํารวจและตรวจรานคาที่จําหนายสินคาในพื้นที่ตลาดนัด และ
จัดเก็บเงินรายไดจากรานคา (รานคาขาจร) ณ พื้นที่จําหนายสินคา (ตลาดนัด) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
3. วันที่ 4 มีนาคม 2561 ประชุมคณะกรรมการบริการจัดการพื้นที่ และรายงานผลการดําเนินงาน
ตอคณะกรรมการ
4. วันที่ 4 มีนาคม 2561 ดําเนินการเดินสํารวจและตรวจรานคาที่จําหนายสินคาในพื้นที่ตลาดนัด และ
จัดเก็บเงินรายไดจากรานคา (รานคาขาจร) ณ พื้นที่จําหนายสินคา (ตลาดนัด) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
5. วั นที่ 5 – 7 มี นาคม 2561 ดํ าเนิ นการเตรียมงานซอมรั บพระราชทานปริญญาบัตรแก ผู สํ าเร็ จ
การศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
6. วัน ที่ 9 มีนาคม 2561 เดินทางไปรวมงานพระราชทานปริญญาบัตรแก ผูสําเร็จการศึกษาจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยดูแลในสวนงานสวัสดิการฯ
7. วันที่ 10 มีนาคม 2561 ดําเนินการเดินสํารวจและตรวจรานคาที่จําหนายสินคาในพื้ นที่ตลาดนั ด
และจั ดเก็ บ เงิ น รายได จากร านค า (ร านค าขาจร) ณ พื้ นที่ จํ าหน า ยสิ น ค า (ตลาดนั ด ) มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา
8. วันที่ 11 มีนาคม 2561 ดําเนินการเดินสํารวจและตรวจรานคาที่จําหนายสินคาในพื้นที่ตลาดนัด
และจั ดเก็ บ เงิ น รายได จากร านค า (ร านค าขาจร) ณ พื้ นที่ จํ าหน า ยสิ น ค า (ตลาดนั ด ) มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา
9. วันที่ 17 มีนาคม 2561 ดําเนินการเดินสํารวจและตรวจรานคาที่จําหนายสินคาในพื้นที่ตลาดนัด
และจั ดเก็ บ เงิ น รายได จากร านค า (ร านค าขาจร) ณ พื้ นที่ จํ าหน า ยสิ น ค า (ตลาดนั ด ) มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา
10. วันที่ 18 มีนาคม 2561 ดําเนินการเดินสํารวจและตรวจรานคาที่จําหนายสินคาในพื้นที่ตลาดนัด
และจั ดเก็ บ เงิ น รายได จากร านค า (ร านค าขาจร) ณ พื้ นที่ จํ าหน า ยสิ น ค า (ตลาดนั ด ) มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา
11. วันที่ 24 มีนาคม 2561 ดําเนินการเดินสํารวจและตรวจรานคาที่จําหนายสินคาในพื้นที่ตลาดนัด
และจั ดเก็ บ เงิ น รายได จากร านค า (ร านค าขาจร) ณ พื้ นที่ จํ าหน า ยสิ น ค า (ตลาดนั ด ) มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา
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12. วันที่ 25 มีนาคม 2561 ดําเนินการเดินสํารวจและตรวจรานคาที่จําหนายสินคาในพื้นที่ตลาดนัด
และจั ดเก็ บ เงิ น รายได จากร านค า (ร านค าขาจร) ณ พื้ นที่ จํ าหน า ยสิ น ค า (ตลาดนั ด ) มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา
13. วันที่ 31 มีนาคม 2561 ดําเนินการเดินสํารวจและตรวจรานคาที่จําหนายสินคาในพื้นที่ตลาดนัด
และจั ดเก็ บ เงิ น รายได จากร านค า (ร านค าขาจร) ณ พื้ นที่ จํ าหน า ยสิ น ค า (ตลาดนั ด ) มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา
งานพัสดุ
ผลการดําเนินงาน ประจําเดือนกุมภาพันธ – มีนาคม 2561
มหาวิทยาลัยไดอนุมัติคาใชจายเงินคงเหลือในคลัง จํานวน 7 รายการ ดังนี้
1. งานปรับ พื้น โรงยิม 2 งบประมาณจํานวน 999,700 บาท (เกาแสนเก าหมื่นเกาพัน เจ็ดรอ ย
บาทถวน) อยูระหวางเชิญผูชนะการประกวดราคาทําสัญญา
2. งานปรับ ปรุงภูมิทัศนบ ริเวณรอบคณะวิทยาการจัดการ ลงนามในสัญ ญาแลว สัญ ญาเลขที่
43/2561 เปนจํานวนเงิน 2,185,400 บาท (สองลานหนึ่งแสนแปดหมื่นหาพั นสี่รอยบาทถวน) สิ้นสุดสัญ ญา
วันที่ 16 พฤษภาคม 2561
3. งานปรับปรุงภูมิทัศนหอดูดาว เบิกจายเรียบรอยแลว
4. งานปรับปรุงหองบริการอินเทอรเน็ต เบิกจายเรียบรอยแลว
5. งานปรับปรุงหองประชุมใหญ อาคาร 100 ป อยูระหวางปรับแบบรูปรายการและราคากลาง
เนื่องจากมีวัสดุบางรายการที่มีราคาสูง ผูรับจางไมสามารถเสนอราคาได
6. งานจางเหมาทําพื้นคอนกรีตพิมพลาย อาคารศูนยภาษาและคอมพิวเตอร เบิกจายเรียบรอยแลว
7. งานปรับปรุงซอมแซมพื้นและผนังอาคารบัณฑิตวิทยาลัย เบิกจายเรียบรอยแลว
8. งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบลงทุน คาที่ดินสิ่งกอสรางรายการที่
วงเงินไมเกิน 100,000 บาท ไดดําเนินการเบิกจายแลว สวนรายการที่ดําเนินการจัดหารวมกันดวยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) มีรายการดังนี้ที่อยูระหวางดําเนินการ
(1) ครุภัณฑการศึกษาของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จํานวน 4 รายการ ไดแก
1.1 ชุดฝกปฏิบัติทางสถิติ และควบคุมคุณภาพ
1.2 ชุดฝกปฏิบัติการระบบฝงตัวอุตสาหกรรม
1.3 ชุดฝกปฏิบัติการดานโลหะวิทยา
1.4 ชุดฝกปฏิบัติการสรางตนแบบงานอุตสาหกรรมเพื่อรองรับนวัตกรรม
อุตสาหกรรม 4.0
อยูระหวางดําเนินการจัดหาใหม โดยวิธีคัดเลือก ขณะนี้อยูระหวางพิจารณาผลการเสนอราคา
(2) ชุดครุภัณ ฑหองปฏิบัติการ จํา นวน 10 ชุด ประจําคณะวิทยาการจัดการไดดําเนิน การ
ประกาศประกวดราคาแลว แตไมมีผูมายื่นขอเสนอราคา มหาวิทยาลัยจึงเห็นชอบใหดําเนินการจัดซื้อโดยวิธี
คัดเลือก โดยใหเชิญ ผูมีอาชีพขายพัสดุ จํานวน 12 ราย ยื่นขอเสนอ เมื่อครบกําหนดเวลาปรากฏวามีผูมายื่น
ขอเสนอ 1 ราย คือ บริษัท 360 ดีไซน จํากัด คณะกรรมการซื้อ โดยวิธี คัด เลื อกไดต รวจสอบคุณ สมบั ติและ
รายละเอี ย ดคุ ณ ลัก ษณะแล วปรากฏว า บริษั ท 360 ดี ไซน จํ ากั ด เสนอราคาเกิ น ราคากลางและไม เสนอ
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แคตตาล็ อ กหรือ รู ป แบบรายละเอี ย ดคุณ ลัก ษณะ ทํ า ให ค ณะกรรมการฯ ไมสามารถพิ จารณาได จึ งเสนอ
มหาวิทยาลัยใหยกเลิกและดําเนินการจัดหาใหมโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ขณะนี้อยูระหวางพิจารณาผลการเสนอราคา
(3) ครุภัณฑประจําสาขาเคมี สาขาจุลชีววิทยา สาขาวิทยาศาสตรการอาหาร สาขาสปา
และความงาม และ สาขาเกษตรศาสตร จํานวน 12 รายการ ไดแก
3.1 เครื่องทําน้ําบริสุทธิ์
3.2 เครื่องกลั่นระเหยระบบสูญญากาศ
3.3 เครื่องเก็บตัวอยางอากาศสําหรับอัตราการไหลสูง
3.4 เครื่องเก็บตัวอยางอากาศทางชีวภาพ
3.5 เครื่องทําน้ํากลั่น
3.6 เครื่องปดฝากระปอง
3.7 ตูเก็บสารเคมี
3.8 เครื่องแกสโครมาโตรกราฟ (Gas Chromatograph)
3.9 เครื่องแมสสเปคโตมิเตอร
3.10 ตูปลอดเชื้อ
3.11 เครื่องชั่งทศนิยม 3 ตําแหนง
3.12 เครื่องกลั่นน้ํา
พนระยะเวลาอุทธรณแลว และเชิญผูชนะการเสนอราคามาลงนามในสัญญา/ใบสั่งซื้อสั่งจาง
(4) ครุภัณฑกลองโทรทรรศน 24 นิ้ว พรอมอุปกรณ ป ระกอบกลอง ลงนามในสัญญาแล ว
สัญญาเลขที่ 50/2561 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2561 ระยะเวลาสงมอบภายใน 4 พฤษภาคม 2561
(5) ครุภัณฑเครื่องพิมพขนาดใหญหนากวาง 60 นิ้ว ของสถาบันอยุธยาศึกษา สงเบิกการเงินแลว
(6) ครุภั ณ ฑ เครื่ อ งมั ล ติ มี เดี ยโปรเจคเตอร 3,500 ANSL ประจํ า คณะมนุ ษ ยศาสตร และ
สังคมศาสตร และ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สงเบิกการเงินแลว
(7) ครุภัณ ฑ ชุดกลอ งวงจรปด ลงนามในสัญ ญาแลว สัญ ญาเลขที่ 58/2561 ลงวั น ที่ 21
กุมภาพันธ 2561 ระยะเวลาสงมอบภายใน 22 เมษายน 2561
(8) งานปรับปรุงระบบไฟฟาและติดตั้งหมอแปลง อาคาร 2 ผูชนะการเสนอราคามา ลงนาม
ในสัญญาแลว สัญญาเลขที่ 59/2561 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ 2561 ระยะเวลาดําเนินการ 270 วัน
(9) งานปรับปรุงระบบไฟฟา ถนนสายหลักและสิ่งกอสรางประกอบ ผูชนะการเสนอราคามา
ลงนามในสัญญาแลว
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5.10 ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ
- ไมมี –
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ระเบียบวาระที่ 5.11 ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน
สาระสําคัญโดยยอ
1. ผลการดําเนินงาน ประจําเดือนกุมภาพันธ - มีนาคม พ.ศ.2561
2. แผนการดําเนินงานประจําเดือนมีนาคม พ.ศ. 2561
3. สรุ ป ผลการดํ า เนิ น งานตามแผนการใช จ า ยงบประมาณรายจ า ย ประจํ า ป ง บประมาณ
พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จําแนกตามประเภทงบประมาณ ขอมูลสะสม ตั้งแตวันที่ 1
ตุลาคม 2560 – 28 กุมภาพันธ 2561
4. สรุ ป ผลการดํ า เนิ น งานตามแผนการใช จ า ยงบประมาณรายจ า ย ประจํ า ป ง บประมาณ
พ.ศ. 2561 มหาวิท ยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จํา แนกตามประเภทรายจาย ขอมู ลสะสม ตั้ งแตวันที่ 1
ตุลาคม 2560 – 28 กุมภาพันธ 2561
5. สรุ ป ผลการดํ า เนิ น งานตามแผนการใช จ า ยงบประมาณรายจ า ย ประจํ า ป ง บประมาณ
พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จําแนกรายหนวยงาน ขอมูลสะสม ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม
2560 – 28 กุมภาพันธ 2561
6. สรุ ป ผลการดํ า เนิ น งานตามแผนการใช จ า ยงบประมาณรายจ า ย ประจํ า ป ง บประมาณ
พ.ศ. 2561 (ภาพรวม) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จําแนกรายหนวยงาน ขอมูลสะสม ตั้งแตวันที่ 1
ตุลาคม 2560 – 28 กุมภาพันธ 2561
7. สรุปขาวยุทธศาสตรดานการศึกษาที่เกี่ยวของ
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5.12 ผูอํานวยการกองกลาง
ขอมูลตามที่สํานักงานอธิการบดีเสนอ

ระเบียบวาระที่ 5.13 ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา
สาระสําคัญโดยยอ
ผลการดําเนินงานที่ผานมา
1. วันที่ 16 – 23 กุมภาพั นธ 2561 กิ จกรรมการแขงขันกี ฬาสั มพั นธ ภายใน “113 ป ศรีอยุ ธยา
เกมส” ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
2. วันที่ 25 – 27 กุมภาพันธ 2561 คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนางานดานกิจการนักศึกษา ไป
ทบทวนแผนพัฒนานักศึกษา ระยะ 5 ป พ.ศ. 2560 – 2564 ณ โรงแรมพรินเซสริเวอรแคว จังหวัดกาญจนบุรี
3. วันที่ 5 – 7 มีนาคม 2561 พิธีซอมยอย ซอมรวม และซอมบัณฑิตที่เขารับพระราชทานปริญญา
บัตร ประจําปการศึกษา 2558 – 2559 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
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4. วันที่ 9 มีนาคม 2561 นําบัณฑิตเขารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําปการศึกษา 2558 –
2559 ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี
แผนการดําเนินงาน เดือนมีนาคม – เมษายน 2561
1. วันที่ 28 มีนาคม 2561 กิจกรรมแนะแนวการเขาสูอาชีพแกนักศึกษาชั้นปที่ 3 (คมส. ควจ. ควท.)
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยฯ
2. วันที่ 18 – 23 มีนาคม 2561 นําตัวแทนนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏเขต
ภูมิศาสตร ภาคกลาง ครั้งที่ 29 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี
3. วันที่ 21 มีนาคม 2561 ผูบริหาร บุคลากร นักกีฬา รวมพิธีเปดการแข งขันกี ฬามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเขตภูมิศาสตรภาคกลาง ครั้งที่ 29 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี
4. วั นที่ 21 – 22 มี นาคม 2561 นํ าผู นํ านั กศึ กษาเข าร วมการประชุ ม สั มมนา ผู นํ านั กศึ กษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตรภาคกลาง ครั้งที่ 4 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี
5. วั นที่ 29 – 31 มี นาคม 2561 ผู บริหาร บุ คลากร และผูนํ านั กศึ กษาเข าร วมประชุ มสั มมนา
สมาพันธนิสิตนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 12 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพฯ
6. วันที่ 4 เมษายน 2561 กิจกรรมเย็นทั่วหลามหาสงกรานต ณ ลานกิจกรรม กองพัฒนานักศึกษา
7. วันที่ 18 เมษายน 2561 นําเสนอผลงานชมรม ณ หอประชุมฯ
8. วั นที่ 25 เมษายน 2561 เลือกตั้ งนายกองค การบริหารนั กศึกษา ณ ลานกิ จกรรมกองพั ฒนา
นักศึกษา
9. วันที่ 25 เมษายน 2561 เลือกตั้งประธานสภานักศึกษา ณ ลานกิจกรรมกองพัฒนานักศึกษา
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5.14 ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา
สาระสําคัญโดยยอ
ผลการดําเนินงาน เดือนกุมภาพันธ 2561
1. วันที่ 23 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 16 กุมภาพันธ 2561 รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประจําป
การศึกษา 2561 (รอบ Portfolio ครั้งที่ 2) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
2. วัน ที่ 20 กุม ภาพั น ธ 2561 ประกาศรายชื่ อนั กศึ กษาภาคปกติ ประจํา ป ก ารศึก ษา 2561
(รอบ Portfolio ครั้งที่ 2) ณ กองบริการการศึกษา และเว็บไซต www.aru.ac.th
3. วันที่ 20 กุมภาพันธ 2561 ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการผลิตและพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษา เวลา 13.30 น. ณ หองประชุมกองพัฒนานักศึกษา ชั้น 2
4. วันที่ 23 กุมภาพันธ 2561 ประชุมคณะกรรมการฝายทะเบียนบัณฑิต เ ว ล า 1 1 .0 0 น .
ณ หอง 214 อาคารปาตอง (อาคาร 2)
5. วันที่ 23 กุมภาพันธ 2561 ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 2/2561 เวลา 13.30 น.
6. วั น ที่ 26 กุ ม ภาพั น ธ 2561 นั ก ศึ ก ษาภาคปกติ แ ละภาคพิ เศษ ภาคเรี ย นที่ 1/2560
รับใบรับรองคุณวุฒิและผลการเรียนฉบับจริง จํานวน 167 ราย ณ กองบริการการศึกษา
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7. วันที่ 28 กุมภาพันธ 2561 ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ (ชุดใหม) ครั้งที่ 4/2561 เวลา
09.00 น. ณ หองประชุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2
8. วั น ที่ 28 กุ ม ภาพั นธ 2561 สอบสั ม ภาษณ นั กศึ ก ษาภาคปกติ ประจํ า ป ก ารศึ ก ษา 2561
(รอบ Portfolio ครั้งที่ 2) เวลา 13.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
แผนการดําเนินงาน เดือนมีนาคม 2561
1. วั น ที่ 2,5-7 มี น าคม 2561 คณะกรรมการฝ า ยทะเบี ย นบั ณ ฑิ ต ปฏิ บั ติ ห น า ที่ ต ามคํ า สั่ ง
มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ พระนครศรีอยุ ธยา ที่ 108/2561 เรื่อ ง แตงตั้งคณะกรรมการในงานพิ ธี พ ระราชทาน
ปริญญาบัตร ประจําป พ.ศ. 2560 ณ หองประชุม 1 อาคารปาตอง (อาคาร 2)
2. ประกาศผลการคัดเลือกเปนนักศึกษาภาคปกติ ประจําปการศึกษา 2561 (รอบ Portfolio
ครั้งที่ 2) 7 มีนาคม 2561 กองบริการการศึกษา และเว็บไซต www.aru.ac.th
3. วั น ที่ 9 มี น าคม 2561 คณะกรรมการฝ า ยทะเบี ย นบั ณ ฑิ ต ปฏิ บั ติ ห น า ที่ ต ามคํ า สั่ ง
มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ พระนครศรีอยุ ธยา ที่ 108/2561 เรื่อ ง แตงตั้งคณะกรรมการในงานพิ ธี พ ระราชทาน
ปริญญาบัตร ประจําป พ.ศ. 2560 ณ หองพระปกเกลา อาคารอเนกนิทัศน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
4. วันที่ 11 มีนาคม 2561 รายงานตัวและยืนยันสิทธิ์เปนนักศึกษาภาคปกติ ประจําปการศึกษา
2561 (รอบ Portfolio ครั้งที่ 2) ณ หองประชุมอาคาร 100 ป ศูนยภาษาและคอมพิวเตอร
5. วันที่ 12 - 23 มีนาคม 2561 รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประจําปการศึกษา 2561 (รอบ 2
การรับนักศึกษาระบบโควตาที่มีการสอบขอเขียนหรือปฏิบัติ) ณ กองบริการการศึกษา
6. วันที่ 15 มีนาคม 2561 มหาวิทยาลัยสงรายชื่อนักศึกษาภาคปกติ ประจําปการศึกษา 2561
(รอบ Portfolio ครั้งที่ 2) ที่มารายงานตัวให ทปอ. ณ ทปอ.
7. วันที่ 19 - 22 มีนาคม 2561 นักศึกษาภาคปกติ ประจําปการศึกษา 2561 (รอบ Portfolio
ครั้งที่ 2) ยืนยันสิทธิ์การเปนนักศึกษาผานระบบ Clearing House www.tcas.cupt.net
8. วั น ที่ 26 มี น าคม 2561 ทปอ.ส ง รายชื่ อ ผู ยื น ยั น สิ ท ธิ์ เป น นั ก ศึ ก ษาภาคปกติ ประจํ า ป
การศึกษา 2561 (รอบ Portfolio ครั้งที่ 2) ตอมหาวิทยาลัย ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
9. วันที่ 28 มีนาคม 2561 ประชุมคณะกรรมการสภาวิช าการ ครั้งที่ 4/2561 เวลา 09.00 น.
ณ หองประชุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2
10. วันที่ 28 มีนาคม 2561 ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบข อ เขีย นนักศึกษาภาคปกติ ประจํ าป
การศึ กษา 2561 (รอบ 2 การรับ นัก ศึก ษาระบบโควตาที่ มีก ารสอบข อเขีย นหรือ ปฏิ บั ติ ) เวลา 13.00 น.
ณ กองบริการการศึกษา/www.aru.ac.th
11. วันที่ 31 มีนาคม 2561 สอบขอเขียนนักศึกษาภาคปกติ ประจําปการศึกษา 2561 (รอบ 2
การรั บ นั ก ศึก ษาระบบโควตาที่ มี ก ารสอบข อ เขีย นหรือ ปฏิ บั ติ ) เวลา 13.00 น. ณ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 5.15 หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน
สาระสําคัญโดยยอ
1. รายงานผลการตรวจสอบดานความผิดทางละเมิดและแพง ดําเนินการเขาตรวจสอบระบบงาน
ความผิดทางละเมิดและแพง เพื่อยืนยันความครบถวนถูกตองของขอมูลในระบบฯ กับเอกสารหลักฐาน และ
การปฏิบัติงานการติดตาม และการบันทึกขอมูลลงในระบบดําเนินการแลวเสร็จ วันที่ 11 มกราคม 2561
2. รายงานความคืบ หน าผลการตรวจสอบบั น ทึ กขอ ตกลงความรวมมือ ทางวิช าการ ระหว าง
ศู นยฝก ปฏิ บั ติก ารวิช าชีพธุรกิจ (อาคารสวนหลวง) และสาขาวิช าคหกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตร และ
เทคโนโลยี ติดตามผลการดําเนินงานตามขอเสนอแนะของหนวยตรวจสอบภายใน เรื่อง การตรวจสอบบันทึก
ขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ ระหวางศูนยฝกปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ (อาคารสวนหลวง) และสาขาวิช า
คหกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดําเนินการแลวเสร็จ วันที่ 11 มกราคม 2561
3. วันที่ 12 มกราคม 2561 ประชุมคณะกรรมการเรงรัดติดตามการใชจายงบประมาณรายจาย
ประจํ า ป งบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้ งที่ 4/2561 เข า รวมประชุ มคณะกรรมการเร งรั ดติ ด ตามการใช จ า ย
งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 4/2561
4. วั น ที่ 16 มกราคม 2561 รายงานผลการตรวจสอบการบริห ารจั ด การรายได ข องสํ า นั ก
วิท ยบริก ารและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดําเนินการแลวเสร็จ และรายงานผลการตรวจสอบแกม หาวิท ยาลั ย
พรอมทั้งเสนอแนวทางแกไขแจงหนวยงานที่เกี่ยวของทราบแลว
5. วันที่ 22 มกราคม 2561 ขอสังเกตการใหบริการอาหารเชาสําหรับผูเขาพักศูนยฝกปฏิบัติการ
วิชาชีพธุรกิ จ (อาคารสวนหลวง) (1) ดําเนิน การเก็ บขอมูล เกี่ยบกับการให บริการอาหารเชา สําหรับ ผูเขาพัก
อาคารสวนหลวง (2) รายงานผลใหกับมหาวิทยาลัยทราบ
6. วั น ที่ 24 มกราคม 2561 ประชุ ม พิ จ ารณา ตรวจสอบ ตั ว ชี้ วั ด ผลการดํ า เนิ น งาน (Key
Performance Indicators : KPIs) สายสนับสนุนวิชาการ ระดับปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
เข าร วมพิ จารณา ตรวจสอบ ตั วชี้ วั ดผลการดํ าเนิ นงาน (Key Performance Indicators : KPIs) สายสนั บสนุ น
วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
7. วัน ที่ 26 มกราคม 2561 ประชุมเชิงปฏิบัติ การเพื่อดําเนิน งานจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อดําเนินงานจัดทําแผนบริหารความ
เสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
8. วันที่ 2 กุมภาพันธ 2561 โครงการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การจัดทํารายงานการเงิน
รวมภาครัฐดวยระบบอิเล็กทรอนิกส เดินทางไปราชการเพื่อเขารวมฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การจัดทํา
รายงานการเงินรวมภาครัฐดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
9. วัน ที่ 5 กุ ม ภาพั น ธ 2561 รายงานผลการสอบทานรายงานกระทบยอดเงิน ฝากธนาคาร
ดําเนินการตรวจสอบรายงานกระทบยอดเงิน ฝากธนาคาร (เงินนอกงบประมาณ) ของธนาคารกรุงเทพ สาขา
อยุธยา เลขที่บัญชี 322-3-0-02531-7
10. วันที่ 6 กุมภาพันธ 2561 ติดตามผลการดําเนินงานตามขอเสนอแนะของหนวยตรวจสอบ
ภายใน เรื่อ ง การใหบ ริก ารอาหารเชาสํา หรับ ผูเขาพักศูน ย ฝก ปฏิบั ติการวิ ช าชีพ ธุรกิจ (อาคารสวนหลวง)
คณะกรรมการดําเนินงานศูนยฝกปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ (อาคารสวนหลวง) ดําเนินการใหบริการอาหารเชา
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แกผูเขาพักตอไปจนกวาจะครบวาระการดําเนินงาน และจะดําเนินการสรุปผลการดําเนินงานใหบริการอาหาร
เชาสงมอบใหคณะกรรมการชุดใหม เพื่อเปนขอมูลในการพิจารณาตอไป
11. วั น ที่ 6 กุ ม ภาพั น ธ 2561 รายงานผลการตรวจสอบงบทดลองเงิ น นอกงบประมาณ
ประจําเดื อ นตุลาคม พ.ศ.2560 ดําเนิน การตรวจสอบงบทดลองเงินนอกงบประมาณ ประจําเดื อนตุลาคม
พ.ศ.2560 และไดเสนอแนะใหงานการเงินและบัญชีดําเนินการตรวจสอบและแกไขใหถูกตอง
12. วันที่ 9 กุมภาพันธ 2561 ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานการประเมินคุณธรรมและความ
โปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2561 เขารวมประชุมคณะกรรมการดําเนินงานการประเมินคุณ ธรรมและความโปรงใสใน
การดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ
13. วั น ที่ 14 กุ ม ภาพั น ธ 2561 งานรํา ลึ ก วัน ครบรอบวั น พระราชทานนามสถาบั น ราชภั ฏ
"นามราชภัฏสงาศรีดวยพระบารมีลนเกลา" เขารวมงานรําลึกวันครบรอบวันพระราชทานนามสถาบันราชภัฏ
"นามราชภัฏสงาศรีดวยพระบารมีลนเกลา"
14. วั น ที่ 20 กุม ภาพั น ธ 2561 รายงานผลการตรวจสอบการบริ หารด า นการเงิน ประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ.2561 ของศูน ยฝกปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ (อาคารสวนหลวง) ดําเนิ น การตรวจสอบการ
บริหารดานการเงิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 ของศูนยฝกปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ (อาคารสวนหลวง)
แลวเสร็จ
15. วันที่ 20 กุมภาพัน ธ 2561 ประชุมคณะกรรมการพั ฒ นาและดํ าเนิน งานประกัน คุณ ภาพ
การศึกษา ครั้งที่ 1/2561 เขารวมประชุมคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
16. วันที่ 20 กุมภาพันธ 2561 ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เขารวมประชุมคณะกรรมการดําเนินงานจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต
17. วัน ที่ 23 กุ ม ภาพั นธ 2561 ประชุ มคณะกรรมการเรง รัดติ ด ตามการใช จ ายงบประมาณ
รายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 5/2561 เขารวมประชุมคณะกรรมการเรงรัดติดตามการใชจาย
งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 4/2561
แผนการดําเนินงาน ประจําเดือนมีนาคม 2561
1. การตรวจสอบงบทดลองเงินนอกงบประมาณ ประจําเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2560
2. รายงานผลการตรวจสอบการบริ ห ารการเงิ น ของ ศู น ย ห นั ง สื อ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา
3. ตรวจสอบการบริหารจัดการเงินรายไดตลาดนัด
4. ตรวจสอบดานการจัดซื้อจัดจาง (Compliance)
- วิธีพิเศษ
- วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส (e-market)
- วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding)
5. การตรวจสอบดานการเงินและบัญชี
- การตรวจสอบดานการรับ-จาย*
* การรับ-จาย การถอนคืนเงินรายไดแผนดินประเภทคาปรับ และการนําเงิน สงคลังในระบบ GFMIS
ผานระบบ KTB Corporate Online (e-Payment)
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มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5.16 ประธานคณะกรรมการดําเนินงานศูนยฝกปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ (อาคาร
สวนหลวง)
- ไมมี -

ระเบียบวาระที่ 5.17 รองอธิการบดี
ระเบียบวาระที่ 5.17.1 รองอธิการบดีฝายบริหาร
สาระสําคัญโดยยอ
1. งานอาคารสถานที่
1.1 งานก อ สร า งอาคารเรี ย นรวมและโรงอาหาร เบิ ก จ า ยแล ว 18 งวด จาก 19 งวด
อยูระหวางดําเนินการงวดมรา 19 (งวดสุดทาย) คาดวาจะสงมอบอาคารไดในเดือนมีนาคม 2561 จากวันครบ
กําหนดตามสัญญา 14 พฤษภาคม 2561 (ผูรับจางดําเนินการเร็วกวาแผน)
1.2 งานปรับปรุงอาคาร 1 และ 2 ดําเนินการแลวเสร็จเมื่อเดือนธันวาคม 2560 และไดเปด
ใชงานอาคารในเดือนมกราคม 2561 ที่ผานมาแตยังมีสิ่งที่ตองแกไขปรับปรุงที่มหาวิทยาลัยกําลัดําเนินการอยู
คือ ระบบปรับอากาศ ระบบเครื่องเสียง ระบบการฉายภาพ ตลอดจนมานปรับแสง และรายละเอียดอื่น ๆ
อีกในบางจุด
1.3 การปรับปรุงถนนสายหลัก ระบบสายสงไฟฟาและสายสัญญาณการสื่อสารตั้งแตประตู
ทางเข า มหาวิท ยาลั ย ไปจนถึ งอาคารเรี ย นรวมและโรงอาหาร (อาคารหลั งใหม ที่อ ยู ระหวา งการก อ สรา ง
ลงนามในสัญญาไดผูรับจางเรียบรอย จะเริ่มดําเนินงานไดในเดือนมีนาคม 2561
1.4 ป ญ หาการก อ สรา งอาคารศิ ล ปกรรมขณะนี้ อ ยู ร ะหว า งกระบวนการประสานงาน
เพื่อแกปญหาระดับบริหารของทั้งสองหนวยงาน และอยูระหวางกระบวนการในชั้นศาล
1.5 ขณะนี้ไดสงรถบัสเขาซอมใหญ 1 คัน (รถคันที่นายละมัยเปนพนักงานขับ) คาดวาจะแลว
เสร็จใน 2 เดือน
1.6 ไดรับความอนุเคราะหจาก อบจ. ในการพัฒนางานจัดภูมิทัศน โดยจะทําการปรับตนไม
ทั้งไมยืนตน ไมดอก ไมประดับ โดยเริ่มดําเนินการในงานแรกเพื่อรองรับงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของ
บัณฑิตในวันที่ 5 – 7 มีนาคม 2561 และจะทํางานในระยะยาวตอไป โดยจะเขามาเปนที่ปรึกษาและฝกอบรม
การจัดแตง และการดูแลตนไมอยางถูกตองตามหลักวิชาการ ตลอดจนการดูแลวัชพืช และการบําบัดน้ําเสีย
เปนตน
2. งานบริหารทั่วไปและประชาสัมพันธ
2.1 เมื่อวัน ที่ 1 และ 2 กุ มภาพั น ธ 2561 ที่ ผานมา ได มีการอบรมพนั กงานมหาวิท ยาลั ย
สายสนับสนุน เพื่อเตรียมการเขาสูตําแหนงที่สูงขึ้น (ในระดับชํานาญการ) โดยมีเปาหมายภายในปงบประมาณ
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พ.ศ. 2561 จะมีบุคลากรเขาสูตําแหนงชํานาญการไมนอยกวา 30 คน ซึ่งจะเป นประโยชน ตอมหาวิทยาลั ย
ในการพัฒนางาน
2.2 อยูระหวางการดําเนิ นการเพื่ อการพั ฒนามหาวิทยาลั ย Smart University โดยจะทํ าการ
พัฒนาระบบ e – payment เพื่อใชในอาคารโรงอาหารแหงใหม สอดคลองกับนโยบายรัฐบาล เพื่ อการเขาสูสังคม
ไรเงินสด
2.3 คณะกรรมการจัดทําตนทุนตอหนวย โดยฝายเลขานุการ (งานบัญชี) ไดจัดทํารายงาน
ตนทุนตอหนวยเพื่อนําสงกรมบัญชีกลางและ สกอ. เรียบรอยแลว และไดนําเสนอรายงานสรุปดังเอกสารแนบ
3. งานวิเทศสัมพันธ
3.1 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ 2561 ที่ผา นมา รศ.นาโอมาซะ ซาซากิ แหงมหาวิท ยาลั ย
เกี ยวโตการศึกษา ไดเขาพบและพูดคุยเพื่อการดําเนินงานตามโครงการความรวมมือ ระหวาง มหาวิทยาลัย
การศึ กษาโอซากาและมหาวิทยาลัย เกีย วโตการศึกษา กับ มหาวิทยาลั ย ราชภัฏ พระนครศรีอยุ ธยา ซึ่งเป น
โครงการต อ เนื่ อ ง โดยได เสนอเพิ่ มเติม กรณี ห ลั กสู ตรการพยาบาลกั บ มหาวิ ทยาลัย การศึกษาโอซาก าที่ มี
ภาควิชาพยาบาล
3.2 มหาวิ ท ยาลั ย มี น โยบายในการจั ด การศึ ก ษาในรายวิ ช าการศึ ก ษาทั่ ว ไปในกลุ ม
ภาษาตางประเทศและรายวิชาหรือหลักสูตรที่ใชภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนการสอน โดยใหหนวยงาน
กลางคือศูนยการศึกษานานาชาติ (อยูระหวางกระบวนการจัดตั้ง) และศูนย ภาษาที่ขึ้นตรงกับ สวนกลางเปน
ผูดําเนินงาน
3.3 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 2561 ที่ผานมา เวลา 10.00 – 12.30 น. ณ หองประชุมอยุธยา
– อาเซียน
4. Mr.Jeff Howe, Director International Business Development of Victoria
University of Wellington, New Zealand ไดเดินทางมาประชุมเพื่อพิจารณาขอเสนอโครงการฝกอบรม
ของ RUN ใน 2 โครงการรวมกับคณะกรรมการวิเทศสัมพันธของมหาวิทยาลัย มีผลการประชุมสรุปไดดังนี้
- Victoria University of Wellington, New Zealand เป น มหาวิ ท ยาลั ย ที่ อ ยู ใน
100 อันดับแรกของมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในโลก ในหลายสาขาวิลา และอยูในอันดับที่ 219 ตามระบบตัวชี้วัด
ของ QS World University Rankings
- Victoria is ranked 46th in the world in Law and in the 100 universities
in six other subjects : Accounting and Finance, Education, English Language and
Literature, Geography, Performing Arts, Psychology
มีนักศึกษารวม 21,000 คน โดยมีนักศึกษาตางชาติมากกวา 100 ประเทศ รวมจํานวน 3,400 คน
1. โครงการพัฒนาครูและครู รูปแบบแมไก – ลูกไก
- VUW ยินดีและสามารถสนองตอบโครงการนี้ไดตามรายละเอียดขอเสนอโครงการของ RUN
- สามารถเริ่มสงผูเขาอบรม 15 – 20 คนไดตั้งแตเดือนพฤษภาคม ตามกําหนดการของ RUN
- จัดใหดูงานโรงเรียนประถม และมัธยม
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- ทาง VUW ขอใหคัดผูเขาอบรมโดยใหมีทักษะภาษาอังกฤษเทียบเทา IELTS 5.5 เพื่อให
การฝกอบรมไดผล เนื่องจากผูเขาอบรมตองมีความสามารถในการสื่อสารเพื่อการซักถาม อภิปราย และการ
ทําความเขาใจในเนื้อหา (การใชลามจะทําใหเสียเวลาและไดผลนอย)
- ทาง VUW จะกําหนดรายละเอียดเนื้อหาการอบรม รวมถึงคาใชจายโดยจะแจงกลับมาโดยเร็ว
- ที่พักจะเปนอพารตเมนท
2. โครงการพัฒนาอาจารยผูสอนโดยใชภาษาอังกฤษเปนสื่อการสอน
- VUW ยินดีและสามารถสนองตอบโครงการนี้ไดตามรายละเอียดขอเสนอโครงการของ RUN
- จํานวนผูเขาอบรม 15 – 20 คน ตามกําหนดการของ RUN (หลังจากโครงการที่ 1)
- ขอเสนอของ VUW คือถาเปนไปไดอยากใหอยูที่ NZ 6 สัปดาห แตถา 4 สัปดาหก็ทําใหได
- ทาง VUW จะกําหนดรายละเอียดเนื้อหาการอบรม รวมถึงคาใชจายโดยจะแจงกลับมาโดยเร็ว
- ที่พัก อาจเปน Host family
5. ขอความรวมมือหัวหนาหนวยงานในการจัดทําบัญ ชีครุภัณฑใหเปนปจจุบัน เนื่องจากขอมูล
จะสงผลตอตนทุนผลผลิต คาเสื่อม และภาพรวมของมหาวิทยาลัย โดยไดตั้งเปาหมายไววาบัญชีจะตองเปน
ปจจุบัน และไดกําหนดไววาทุกหนวยงานตองสงรายงานการสํารวจ ซึ่งทางพัสดุไดแจกแบบฟอรมไปแลวนั้น
ภายในเดื อ นมีน าคม 2561 และขอใหหัวหนา หนว ยงานชวยกํ าชับ หากรายการใดที่ไม พบไม เจอต องเสนอ
มหาวิทยาลัยเพื่อสอบขอเท็จจริงและสูขั้นตอนการจําหนายตอไป
6. คณะที่มีสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ขอใหนักศึกษาลงวิชาศึกษาทั่วไปเปนภาษาอั งกฤษ จะได
เปนการพัฒนาอาจารยผูสอน และนักศึกษาไดเพิ่มทักษะประสบการณในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
7. กิจกรรมการทําบัตรนักศึกษา ตัวบัตรที่เปนสมารทการด บัตรเปลาราคา 50 บาท หากทํา
เองก็สามารถใชบริการหองสมุด ศูนยอาหารใหมแบบไมใชเงินสดจะใชบัตรเทานั้น นักศึกษาใหมและนักศึกษา
ที่ จ ะเข า ไปใช บ ริ ก ารต อ งใช บ ริ ก ารผ า นบั ต ร เพื่ อ ตอบสนองนโยบายของรัฐ บาล และยุ ท ธศาสตร ข อง
มหาวิทยาลัยในการเปนสมารทยูนิเวอรซิตี้
8. ในฐานะที่มีหนวยงานที่เปนสถาบันอยุธยาศึกษา ควรเปนที่พึงดานขอมูล เปนผูนําสิ่งที่เปน
ประวัติศาสตรอยุธยา โดยจะเริ่มจากการนํานักศึกษาแอมบาสเดอรแตงชุดไทยไปถายภาพตามโบราณสถานที่
ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
9. รายงานผลตนทุนการผลิต ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2560
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับ ทราบ และ รศ.ดร.ชูสิทธิ์ ประดับ เพ็ชร กลาววา ไดรับความคิดเห็ น เรื่องการตั้งชื่ ออาคาร
วาในเมื่อมีวัดสวนหลวงคางคาว วัดบรมพุทธาราม วัดสิงหาราม และมาตั้งชื่ออาคารซึ่งอยูในบริเวณเดียวกันจะ
ทําใหเกิดการสับสนขึ้นได
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ระเบียบวาระที่ 5.17.2 รองอธิการบดีฝา ยนโยบายและแผน
สาระสําคัญโดยยอ
ผลการดําเนินงาน ประจําเดือนกุมภาพันธ – มีนาคม 2561
1. วั น ที่ 13 กุ ม ภาพั น ธ 2561 การประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา (ก.บ.) ครั้งที่ 2/2561 เวลา 13.30 น. ณ หองประชุมอยุธยา-อาเซียน
2. วัน ที่ 14 กุม ภาพั น ธ 2561 รว มกิจ กรรมรํา ลึ ก วั น ครบรอบวั น พระราชทานนามสถาบั น
ราชภัฏ เวลา 07.30 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย
3. วัน ที่ 14 กุ มภาพั นธ 2561 การประชุม สภามหาวิท ยาลัย ครั้ งที่ 2/2561 เวลา 09.30 –
12.00 น. ณ หองประชุมอยุธยา-อาเซียน
4. วันที่ 14 กุมภาพันธ 2561 การประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัย พรอมดวยอนุกรรมการ เวลา 13.30 น. ณ หองประชุมอยุธยา-โปรตุเกส
5. วัน ที่ 20 กุ มภาพั นธ 2561 การประชุม คณะกรรมการดํา เนิ น งานจัด ทํ า ต น ทุ น ต อหน วย
ผลผลิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจําปงบประมาณ 2560 เวลา 09.30 น. ณ หองประชุ ม
อยุธยา-อาเซียน
6. วันที่ 20 กุมภาพันธ 2561 การประชุมคณะกรรมการพัฒนาและดําเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษา ครั้งที่ 1/2561 เวลา 13.30 น. ณ หองประชุมอยุธยา-อาเซียน
7. วันที่ 22 กุมภาพันธ 2561 การประชุมประชุมพิจารณา ตรวจสอบ ตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน
(Key Performance Indicators : KPIs) สายสนั บ สนุ น วิ ช าการ ระดั บ ปฏิ บั ติ ก าร มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรี อ ยุ ธ ยา เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห อ งประชุ ม ชั้ น 4 สํ า นั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
8. วันที่ 23 กุมภาพันธ 2561 การประชุมคณะกรรมการเรงรัดติดตามการใชจายงบประมาณฯ
ครั้งที่ 5/2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เวลา 13.30 น. ณ หองประชุมอยุธยา-อาเซียน
9. วัน ที่ 25 กุ มภาพั น ธ 2561 การประชุม คณะกรรมการสอบสวนวิ นั ย อย า งรา ยแรง เวลา
09.30 น. ณ หองประชุมอยุธยา-ฮอลันดา
10. วั น ที่ 27 กุ ม ภาพั น ธ 2561 การประชุ ม คณะกรรมการจั ง หวั ด หั ว หน า ส ว นราชการ
ประจําเดือนกุมภาพันธ 2561 เวลา 10.00 น. ณ หองประชุมรับรอง ชั้น 1 อาคาร 4 ชั้น ศูนยราชการจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
11. วันที่ 28 กุมภาพันธ 2561 การประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัย พรอมดวยอนุกรรมการ เวลา 08.30 น. ณ หองประชุมอยุธยา-โปรตุเกส
12. วันที่ 1 - 2 มีนาคม 2561 เขารวมกิจกรรมเวทีสานพลังชุมชนท องถิ่น เขมแข็งสู เปาหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน เวลา 09.00 น. ณ อิมแพ็คเมืองทองธานี
13. วันที่ 5 มีนาคม 2561 การประชุมประชุมพิจารณา ตรวจสอบ ตัวชี้วัดผลการดํ าเนิน งาน
(Key Performance Indicators : KPIs) สายสนั บ สนุ น วิ ช าการ ระดั บ ปฏิ บั ติ ก าร มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา เวลา 13.30 น. ณ หองประชุมสํานักงานอธิการบดี
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14. วันที่ 7 มีนาคม 2561 การประชุมคณะกรรมการติดตามเรงรัดการใชจายเงิน งบประมาณ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 เวลา 09.30 น. ณ หองประชุมรับรอง ชั้น 1 อาคาร 4 ชั้น ศาลากลาง
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
15. วันที่ 12 มีนาคม 2561 การประชุมประชุมพิจารณา ตรวจสอบ ตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน (Key
Performance Indicators : KPIs) สายสนับสนุนวิชาการ ระดับปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
เวลา 08.30 – 13.30 น. ณ หองประชุม ชั้น 4 สํานักวิทยบริการ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
16. วั น ที่ 13 มี น าคม 2561 การประชุ ม คณ ะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา (กบ.) ครั้งที่ 3/2561 เวลา 13.30 น. ณ หองประชุมอยุธยา-อาเซียน
แผนการดําเนินงาน ประจําเดือนมีนาคม 2561
1. วั น ที่ 14 มี น าคม 2561 การประชุ มสภามหาวิ ท ยาลัย ครั้ ง ที่ 3/2561 เวลา 09.30 น.
ณ หองประชุมอยุธยา-อาเซียน
2. วันที่ 20 มีนาคม 2561 การประชุมคณะกรรมการเรงรัดติดตามการใช จายงบประมาณฯ
ครั้งที่ 6/2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เวลา 13.30 น. ณ หองประชุมอยุธยา-อาเซียน
3. วั น ที่ 27 มี น าคม 2561 การประชุ ม สั ม มนา “โครงการเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการใช จ า ย
งบประมาณและการดํา เนิ น งานของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา ประจํา ป งบประมาณ พ.ศ.2561” เวลา 08.30 –
16.00 น. ณ โรงแรมใบหยกสกาย กรุงเทพฯ
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5.17.3 รองอธิการบดีฝายวิชาการ
สาระสําคัญโดยยอ
ผลการดําเนินงานเดือนกุมภาพันธ 2561
1. ร ว มประชุ ม หั ว ข อ Higher Education in time of change ในวาระครบรอบ 75 ป แห ง
การสถาปนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ 2561
2. รวมประชุมคณะกรรมการเครือขา ยเพื่อการพัฒ นาอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน 2 เครือข าย
ประกอบดวย เครือขายประกันคุณภาพการศึกษาในระดับ อุดมศึกษา และเครือข ายดานการพัฒ นาอาจารย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ 2561
3. ประสานงานกับองคการบริหารสวนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในการจัดทํ าขอสอบคัดเลือก
บุคลากรขององคการบริหารสวนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในตําแหนงผูชวยนักวิชาการเงินและบัญชี และผูชวย
นักวิชาการจัดเก็บรายได
4. จัดประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 3/2561 (วาระพิเศษ) เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ 2561 และประชุม
สภาวิชาการ ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ 2561 เวลา 09.00 น.
5. ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ 2561
6. จั ดประชุมคณะกรรมการฝายทะเบียนบัณ ฑิตในงานพิธีพ ระราชทานปริญ ญาบั ตร ประจํา ป
2560 เพื่อกําหนดแผนงานและปฏิทินการดําเนินงาน เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 2561
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7. สอบสัมภาษณ นักศึก ษาภาคปกติ (รอบ Portfolio ครั้งที่ 2) เมื่อวัน ที่ 28 กุ ม ภาพั น ธ 2561
เวลา 13.00 น.
8. จัดทําขอมูลภาระงานสอนของอาจารยที่มีภาระงานต่ํากวาเกณฑภาระงานสอนที่มหาวิทยาลัยกําหนด
แผนการดําเนินงาน เดือนมีนาคม 2561
1. ดําเนินการในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจําป 2560
2. สอบกลางภาคนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2/2560 ในวันที่ 12-16 มีนาคม 2561
3. การรับรายงานตัวและยืนยันสิทธิ์เปนนักศึกษาภาคปกติ (รอบ Portfolio ครั้งที่ 2) ในวันที่ 11
มีนาคม 2561
4. จัดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร-อาทิตย) ประจํ าภาคเรียนที่
2/2560
5. รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประจําปการศึกษา 2561 (รอบ 2 การรับนักศึกษาระบบโควตาที่มี
การสอบขอเขียนหรือปฏิบัติ) ในวันที่ 12-23 มีนาคม 2561
6. จัดสอบขอเขียนนักศึกษาภาคปกติ ประจําปการศึกษา 2561 (รอบ 2 การรับนั กศึกษาระบบ
โควตาที่มีการสอบขอเขียนหรือปฏิบัติ) ในวันที่ 31 มีนาคม 2561
7. เมื่ อ วัน ที่ 8 มี น าคม 2561 นายกสภามหาวิท ยาลั ย ได ข อข อ มู ล การรับ สมั ค รนั ก ศึ กษารอบ
portfolio 1 portfolio 2 หลั กสูตรที่ จํ านวนนั กศึ กษาต่ํา กวา 10 คน โดยไดฝ ากข อมูลใหเลขานุ ก ารสภา
มหาวิทยาลัยเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยแลว
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ ประธาน กลาววา หลักสูตรใดที่จํานวนนักศึกษาต่ํากวา 10 คน ใหดําเนินการปรับปรุง
หลักสูตรทันที

ระเบียบวาระที่ 5.17.4 รองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษและกฎหมาย
สาระสําคัญโดยยอ
ผลการดําเนินงานคณะกรรมการ ITA ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561
1. วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 จัดกิจกรรมประกาศเจตจํานงสุจริตของผูบริหาร
2. วันที่ 16 ธันวาคม 2560 จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิ บัติการ เรื่อง การบริหารจั ดการการจั ดซื้อจัด
จางในงานวิจัยและบริการวิ ชาการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ างและการบริหารพั สดุ ภาครัฐ พ.ศ. 2560
สําหรับสายวิชาการ
3. วั นที่ 22 ธั นวาคม 2560 จัดกิ จกรรมอบรมเชิ งปฏิ บั ติ การ เรื่อง การบริหารพั สดุ ตามพ.ร.บ.
การจัดซื้อจัดจาง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 รุนที่ 1 สําหรับผูปฏิบัติงานดานพัสดุ
4. วั นที่ 19 มกราคม 2561 จั ดกิ จกรรมอบรมเชิ งปฏิ บั ติ การ เรื่อง การบริหารพั สดุ ตามพ.ร.บ.
การจัดซื้อจัดจาง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 รุนที่ 2 สําหรับผูปฏิบัติงานดานพัสดุ
5. วั น ที่ 31 มกราคม 2561 จั ด ส ง รายชื่ อ ผู ประสานงานประจํ า มหาวิ ท ยาลั ยราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา ไปยังที่ปรึกษาโครงการโรงเรียนนายรอยตํารวจ จํานวน 2 คน คือ (1) นางสาวนันทนา ศรีชัยมูล
นักวิชาการศึกษา กองนโยบายและแผน (2) นางสาวศรีวิชชญาน บริสุทธิ์ธรรม นักวิชาการพัสดุ กองกลาง
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6. วันที่ 20 กุมภาพันธ 2561 จัดสงขอมูลพื้นฐานของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ไปยัง
ที่ปรึกษาโครงการโรงเรียนนายรอยตํารวจ
7. วันที่ 27 กุมภาพันธ 2561 จัดสงขอมูล internal และ external ไปยังที่ปรึกษาโครงการโรงเรียน
นายรอยตํารวจ
8. จัดสงขอมูลบุคลากรในหนวยงาน (Internal) จํานวน 500 รายชื่อ
9. จัดสงขอมูลผูรับบริการหรือผูมีสวนไดสวนเสีย (External) จํานวน 1,000 รายชื่อ
แผนการดําเนินงานคณะกรรมการ ITA เดือนมีนาคม พ.ศ. 2561
1. มกราคม - มีนาคม 2561 รวบรวบหลักฐานและจัดทําขอมูลตามแบบสํารวจเชิงประจักษตาม
ตั วชี้วัด ของการประเมิน คุณ ธรรมและความโปร งใสในการดําเนิ นงานของหน วยงานภาครัฐ ITA ประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ. 2561
2. วันที่ 12 มีนาคม – 31 พฤษภาคม 2561 ที่ปรึกษาโครงการโรงเรียนนายรอยตํารวจลงพื้นที่เก็บขอมูลตาม
แบบสํารวจ internal และ external
3. วั น ที่ 15 มิ ถุ น ายน 2561 จั ด ส ง แบบสํ า รวจหลั ก ฐานเชิ ง ประจั ก ษ Evidence – Based
Integrity and Transparency Assessment: EBIT การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน
ของหนวยงานภาครัฐ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 พรอมหลักฐานเชิงประจักษ
งานนิติการ
ผลการดําเนินงานประจําเดือนกุมภาพันธ 2561
1. วันที่ 1 กุมภาพันธ 2561 เขารวมโครงการอบรมเชิงปฏิ บั ติก าร เรื่อ ง "ทบทวนหลั ก เกณฑ
และวิธีการประเมินคางานและผลงานการวิเคราะหเพื่อกําหนดตําแหนงสูงงขึ้นของตําแหนงประเภทวิช าชีพ
เฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะระดับชํานาญการ ของพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน" ระหวางวันที่ 1 – 2
กุมภาพันธ 2561 (นางศราริตา แจงพันธ)
2. วันที่ 3 กุมภาพันธ 2561 จัดประชุม คณะกรรมการสอบสวนวิ นัย กรณี ไมป ระพฤติตนเป น
แบบอยางที่ดี ครั้งที่ 1/2561 (นางศราริตา แจงพันธ และนางศิขรินทร สุวรรณทัศน)
3. วันที่ 7 กุมภาพันธ 2561 จั ด ประชุ ม คณะกรรมการส ง เสริ ม จรรยาบรรณ (นางศิ ข ริ น ทร
สุวรรณทัศน)
4. วันที่ 9 กุมภาพันธ 2561 เขารวมประชุมคณะกรรมการดําเนินงานการประเมินคุณธรรมและ
ความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (คณะกรรมการ ITA) (นางสาวศิริลักษณ สุคันธชาติ)
5. วันที่ 12 กุมภาพันธ 2561 ไปสํานักงานอัยการสูงสุด ไปพบพนักงานอัยการเกี่ยวกับคดีความ
(นางศราริตา แจงพันธ และนางสาวศิริลักษณ สุคันธชาติ)
6. วันที่ 14 กุมภาพันธ 2561 เข า ร ว ม เข า ร ว ม ก าร ป ระ ชุ ม ส ภ า ม ห าวิ ท ย า ลั ย รา ช ภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 2/2561 (นางศราริตา แจงพันธ และนางศิขรินทร สุวรรณทัศน)
7. วันที่ 14 กุมภาพันธ 2561 เขารวมงานกิจกรรมรําลึกวันครบรอบวันพระราชทานนามสถาบัน
ราชภัฏ “นามราชภัฏสงางามศรี ดวยพระบารมีลนเกลา” ประจําป พ.ศ.2561 (นางศิขรินทร สุวรรณทัศน และ
นางสาวศิริลักษณ สุคันธชาติ)
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8. วันที่ 15 กุมภาพันธ 2561 เขารวมประชุมหารือการจัดเก็บคารายงานตัวบัณฑิต ป พ.ศ.2561
(นางศราริตา แจงพันธ)
9. วันที่ 16 กุมภาพันธ 2561 จัดประชุมคณะกรรมการสอบสวนวินั ย กรณี ไม ป ระพฤติตนเป น
แบบอยางที่ดี ครั้งที่ 2/2561 (นางศราริตา แจงพันธ และนางศิขรินทร สุวรรณทัศน)
10. วันที่ 17 กุมภาพันธ 2561 ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงและยกรางกฎหมาย ครั้งที่ 2/2561
(นางศราริตา แจงพันธ และนางศิขรินทร สุวรรณทัศน)
11. วันที่ 17 กุมภาพันธ 2561 จัดประชุมคณะกรรมการสอบสวนวินั ย กรณี ไม ป ระพฤติตนเป น
แบบอยางที่ดี ครั้งที่ 3/2561 (นางศราริตา แจงพันธ และนางศิขรินทร สุวรรณทัศน)
12. วันที่ 21 กุมภาพันธ 2561 เข า รว มประชุ ม คณะกรรมการในงานพิ ธี พ ระราชปริ ญ ญาบั ต ร
ประจําป 2560 (นางสาวศิรลิ ักษณ สุคันธชาติ)
13. วันที่ 22 กุมภาพันธ 2561 จัด ประชุมสรรหาคณะกรรมการอุท ธรณ รองทุก ข (นางศิข ริน ทร
สุวรรณทัศน และนางสาวศิริลักษณ สุคันธชาติ)
14. วันที่ 25 กุมภาพันธ 2561 จัดประชุ มคณะกรรมการสอบสวนวินัย กรณี เจาหน าที่ ข องรัฐมี
พฤติกรรมไมเหมาะสม (นางศราริตา แจงพันธ และนางศิขรินทร สุวรรณทัศน)
15. วันที่ 26 กุมภาพันธ 2561 จัดประชุ มคณะกรรมการสอบสวนวินัย กรณี เจาหน าที่ ข องรัฐมี
พฤติกรรมไมเหมาะสม (นางศราริตา แจงพันธ และนางศิขรินทร สุวรรณทัศน)
16. วันที่ 27 กุมภาพันธ 2561 ไปศาลจังหวัดพระนครศรีอยุ ธยา นัดไตสวนคํ ารองคดีนางสมรศรี
แกวชมพู (นางศิขรินทร สุวรรณทัศน)
17. วันที่ 27 กุมภาพันธ 2561 เข า ร ว มป ระชุ ม คณ ะกรรม ก ารบ ริ ห ารงาน บุ คคลป ระจํ า
มหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 2/2561 (นางสาวศราริตา แจงพันธ)
18. วันที่ 28 กุมภาพันธ 2561 เข า ร ว มประชุ ม คณ ะอนุ ก รรมการติ ด ตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย (นางศิขรินทร สุวรรณทัศน)
19. วันที่ 28 กุมภาพันธ 2561 จั ด ประชุ ม คณะกรรมการส ง เสริ ม จรรยาบรรณ (นางศิ ข ริ น ทร
สุวรรณทัศน)
งานกิจการคณะกรรมการ
ผลการดําเนินงานประจําเดือนกุมภาพันธ 2561
1. วั นที่ 7 กุ มภาพั นธ 2561 ประชุ มสภาคณาจารย และข าราชการ ครั้ งที่ 4/2561 เวลา 13.30 น.
ณ หองประชุมอยุธยา – โปรตุเกส
2. วั นที่ 13 กุ มภาพั นธ 2561 ประชุ มคณะกรรมการบริ หารมหาวิ ทยาลั ย (ก.บ.) ครั้ งที่ 2/2561 เวลา
13.30 น. ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน สํานักงานอธิการบดี
3. วั นที่ 14 กุ มภาพันธ 2561 ประชุ มสภามหาวิทยาลั ย ครั้ งที่ 2/2561 เวลา 09.30 น. ณ หองประชุ ม
อยุธยา – อาเซียน สํานักงานอธิการบดี
4. วันที่ 14 กุมภาพันธ 2561 ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ครั้งที่ 24(3)/2561 เวลา 09.30 –
16.30 น. ณ หองประชุมอยุธยา – โปรตุเกส สํานักงานอธิการบดี
5. วันที่ 14 กุมภาพันธ 2561 ประชุมคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ครั้งที่ 23(3)/2561 เวลา 09.30
– 16.30 น. ณ หองประชุมอยุธยา – โปรตุเกส สํานักงานอธิการบดี
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6. วันที่ 15 – 17 กุมภาพันธ 2561 การประชุมที่ประชุมประธานสภาคณาจารยและขาราชการแหงประเทศ
ไทย (ทปสท.) สมัยสามัญประจําป ครั้งที่ 1/2561 ณ อาคาร 100 ป ศูนยภาษาคอมพิวเตอร
7. วั นที่ 22 กุ มภาพั นธ 2561 ประชุ มคณะกรรมการส งเสริ มกิ จการมหาวิ ทยาลั ย ครั้ งที่ 2/2561
เวลา 09.30 น. ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน สํานักงานอธิการบดี
แผนการดําเนินงานประจําเดือนมีนาคม 2561
1. วันที่ 7 มีนาคม 2561 พิธีซอมใหญพระราชพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ณ อาคาร 2 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
2. วันที่ 9 มีนาคม 2561 งานพระราชพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3. วันที่ 13 มีนาคม 2561 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 3/2561 เวลา 13.30 น.
ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน สํานักงานอธิการบดี
4. วั นที่ 14 มี นาคม 2561 ประชุ มสภามหาวิ ทยาลัย ครั้งที่ 3/2561 เวลา 09.30 น. ณ ห องประชุ ม
อยุธยา – อาเซียน สํานักงานอธิการบดี
5. วันที่ 14 มี นาคม 2561 ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ครั้งที่ 26(5)/2561 เวลา 09.30 น.
ณ หองประชุมอยุธยา – โปรตุเกส สํานักงานอธิการบดี
6. วั นที่ 14 มี นาคม 2561 ประชุ มคณะอนุ กรรมการติ ดตาม ตรวจสอบฯ ครั้ งที่ 24(4)/2561
เวลา 13.30 น. ณ หองประชุมอยุธยา – โปรตุเกส สํานักงานอธิการบดี
7. วั นที่ 21 มี นาคม 2561 ประชุ มสภาคณาจารย และข าราชการ ครั้ งที่ 5/2561 เวลา 13.30 น.
ณ หองประชุมอยุธยา – โปรตุเกส สํานักงานอธิการบดี
8. วั นที่ 22 มี นาคม 2561 ประชุ มคณะกรรมการส งเสริ มกิ จการมหาวิ ทยาลั ย ครั้ งที่ 3/2561
เวลา 09.30 น. ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5.17.5 รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษาและวิจัยและพัฒนา
สาระสําคัญโดยยอ
ทีมงานกองพัฒนานักศึกษามีโครงการจะทํามหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ โดยไดมีการประชุมเพื่อวาง
แผนการดํ าเนินงานในเบื้องตน และไดไปศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลั ยศรีน คริน ทรวิโรฒ (มศว.) และได ให
อาจารยที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒชวยออกแบบมาสคอทให
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 5.17.6 ผูชวยอธิการบดีฝา ยประกันคุณภาพ
สาระสําคัญโดยยอ
ผลการดําเนินงาน เดือนกุมภาพันธ 2561
1. วั นที่ 7 กุ มภาพั นธ 2561 ประชุ มคณะกรรมการสรรหาแนวปฏิ บั ติ ที่ ดี ระดั บมหาวิ ทยาลั ย
เพื่อพิจารณาเกณฑการสรรหา best practice ณ หองประชุมงานประกันคุณภาพ
2. วันที่ 17 กุมภาพันธ 2561 การถายทอดประสบการณและแนวทางในการประเมินคุณภาพการศึกษา
จากมุมมองของผูประเมินผูทรงคุณวุฒิ ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพื่ อการเผยแพรหลักสูตรที่ มี
คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบ TQR โดยวิทยากรผูชวยศาสตราจารย ดร.จินดา งามสุทธิ ณ หองประชุม 317
3. วันที่ 20 กุมภาพันธ 2561 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
ครั้งที่ 1/2561 เวลา 13.30- 16.30 น. พิ จารณาเลือกหลั กสู ตรที่จะขอเผยแพรหลั กสูตรที่มี คุณภาพและมาตรฐาน
ในฐานขอมูล Thai Qualification Register : TQR) ในปการศึกษา 2560 ณ หองประชุม อยุธยา-อาเซียน
4. วันที่ 28 กุมภาพันธ 2561 การถอดบทเรียนประสบการณในการรับการประเมินคุณภาพการศึกษา
ในมุ มมองของผูรับการประเมินจากหลักสูตรที่ผานการประเมินและไดรับการเผยแพรเป นหลักสู ตรที่มีคุณภาพและ
มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุ ณ วุ ฒิ ระดั บ อุ ดมศึ กษาแห งชาติ โดยวิ ทยากรจาก มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏภู เก็ ต
กลุ มครุศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต) กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
(สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มรภ.ภูเก็ต) ณ หองประชุม ชั้น 1 อาคารบัณฑิตศึกษา หอง 3001, 3002
แผนการดําเนินงาน ประจําเดือนมีนาคม พ.ศ. 2561
1. วั นที่ 8 มี นาคม 2561 ประชุ มรองคณบดี ผู รั บผิ ดชอบงานประกั น คุ ณ ภาพ ชี้ แจงแนวทาง
ในการดําเนินงานสําหรับหลักสูตรที่ขอขึ้นทะเบียน TQR
2. เดือนมีนาคม 2561 พัฒนาเครือขายงานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1
3. รายงานผลแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Quality Improvement Plan) ป การศึกษา 2560
จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
4. วั นที่ 12 มี นาคม 2561 ประชุ มที่ ราชภั ฏจันทรเกษมเรื่ องการยกร างเกณฑ การศึ กษาภายใน
ในกลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยเริ่มจากกลุ ม ทปอ.ไดหารือกันวาตองมี เกณฑประกันคุณภาพ จึงไดไปเข ารวม
ประชุม ความเห็ นคือยังใช 5 องคประกอบเดิม และบวกอัตลักษณเพิ่มยุ ทธศาสตร ของมหาวิทยาลั ยทั้ง 4 จะมี
การประชุมกลุมยอย และจะนําแจงรายละเอียดตอไป
5. สมศ. รอบที่ 4 เกณฑ จะมีทั้ งหมด 5 ดาน ในแต ละดานจะมี ประเด็ นต าง ๆ อี ก 32 ประเด็ น
ในการพิ จารณา สวนใหญจะเปนเรื่องของการวิเคราะหและสังเคราะห จะเปนการประเมินเพื่ อพั ฒนา มี เกณฑ
ผลการประเมิ นดี มาก ดี พอใช และปรับ ปรุ ง ซึ่ งถ าปรับปรุงต องมี การเสนองบให หน วยงานต น สั งกั ดเพื่ อให
มหาวิทยาลัยไดพัฒนา สวนรายละเอียดตาง ๆ จะนําแจงไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อพัฒนาหนวยงานตอไป
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 5.17.7 ผูชวยอธิการบดีฝายบริการวิชาการและสหกิจศึกษา
สาระสําคัญโดยยอ
หลั ก สู ต รพั ฒ นาครู 2561 ที่ เสนอขอรับ รองหลั ก สู ต รจากสถาบั น ครุ พั ฒ นา มี ห ลั ก สู ต รของ
มหาวิทยาลัยไปรั บ รองจากสถาบัน ครุพัฒ นา จํานวน 15 หลักสูตร ผลการประเมิ น รอบแรกผาน จํานวน 7
หลักสูตร ตนทุน 2,000 ตอ 1 หลักสูตร ในรอบแรกที่เขาไปทั้งหมด จํานวน 3,000 หลักสูตร มีหลักสูตรที่ผาน
รอบแรก 555 หลักสูตร ซึ่งยากขึ้น ไดเปลี่ยนเกณฑการจัดทํา รอบตอไปประมาณปลายเดือนมีน าคม 2561
การทํางานรวมกับครุพัฒนาและ สพฐ. จะเปนการทํางานรายวันซึ่งตองติดตอตลอด สวนหลักสูตรที่ผานแลว
เขาไปยื่นคาลงทะเบียนตามเกณฑของกระทรวงการคลัง มีอยู 5 หลักสูตรที่ ใหติดตอและเสนอไปตองสงให
เสร็จ หลักสูตรที่ผานการพัฒนาจะอยูได 2 ป อยากสนับสนุนใหหลักสูตรอื่น ๆ ไดเขาชองทางนี้ดวย
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
ระเบียบวาระที่ 6.1 กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2561
สาระสําคัญโดยยอ
มหาวิท ยาลัยกําหนดใหมีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 3/2561
ในวั นอั งคารที่ 10 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ หอ งประชุม อยุ ธยา – อาเซี ย น อาคารศรีอ โยธยา
(สํานักงานอธิการบดี) มหาวิทยาลัยราชภัฏ พระนครศรีอยุธยา โดยขอใหกรรมการทุ กทา นเขารวมประชุม
ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกลาวโดยพรอมเพรียงกัน
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 6.2 การศึกษารายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย ปงบประมาณ 2560
สาระสําคัญโดยยอ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ไดดําเนินการประเมิน
และสรุปขอมูลโดยจัดทําเปนรูปเลมเพื่อนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัย และนําไปใชในการบริหารจัดการของ
มหาวิทยาลัยตอไป
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
1. ใหประธานคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยฯ จัดสง
รายงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ปงบประมาณ 2560 ใหทุกหนวยงานได
รับทราบและเผยแพรตอไป
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2. ใหผูบริหารทุกระดับนําขอเสนอแนะจากคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน
ของมหาวิ ท ยาลั ย ฯ และข อ เสนอแนะจากกรรมการสภามหาวิ ท ยาลั ย ไปศึ ก ษาข อ มู ล และนํ า เสนอแผน
การดําเนินงานที่จะปรับปรุง และนําเสนอในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ตอไป

ระเบียบวาระที่ 6.3 หารือเรื่องอาจารยที่มีภาระงานสอนต่ํากวา 18 ภาระงาน
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
ที่ประชุมรวมกันพิจารณาและมีขอเสนอแนะ ดังตอไปนี้
1. ควรแยกขอมูลผูบริหารออกมาตางหาก เนื่องจากผูบริหารจะมีจํานวนภาระงานดานบริหารที่ตอง
คิดภาระงานเพิ่มดวย
2. ใหคณบดีมอบหมายใหกับอาจารยที่มีภาระงานสอนต่ํากวา 18 ภาระงาน เชน
2.1 ทํ าบทความวิ จัย ทํ าวิ จัยเชิ งพื้ นที่ ต องเป นงานวิ จั ยตามยุ ทธศาสตร และผลลั พ ธ จาก
การวิจัยสามารถตอบประกันคุณภาพได
2.2 จัดทําหลักสูตรระยะสั้นและสามารถหารายไดไดดวย
2.3 จัดใหมีการสอนเพิ่มทักษะใหกับนักศึกษา
3. มอบหมายกองบริการการศึกษาตรวจสอบขอมูลการคิดภาระงานแตละรายใหถูกตอง
4. มอบหมายคณบดีทุกคณะพิจารณาวาจะบริหารจัดการอยางไร และใหมีการประชุมกับทีมวิชาการ
กอนนําเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ในการประชุมครั้งตอไป

ระเบียบวาระที่ 6.4 หารือกรณีนักศึกษาที่ยกเวนคาเลาเรียน
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
ที่ ประชุมมอบหมายรองอธิการบดีฝายวิชาการจัดประชุม ผูที่เกี่ยวของวาจะดําเนิน การอย างไร
เช น ร ว มกิ จ กรรมที่ ม หาวิ ท ยาลั ย กํ า หนด หรือ หางานในมหาวิ ท ยาลั ย ให กั บ นั ก ศึ ก ษาแล ว นํ า เสนอ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ในการประชุมครั้งตอไป
เลิกประชุมเวลา 17.05 น.
นางนงคราญ
นางลักขณา

คงสมทรง
เตชวงษ

ผูจัดทํารายงานการประชุม
ผูตรวจรายงานการประชุม
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