4
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 6/2561
วันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 – 15.45 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. ผศ.ดร.สุวิทย
9. ผศ.ดร.ภาคิน
10. ผศ.ดร.วิมลพรรณ
11. ผศ.ดร.อัจฉรา
12. ผศ.ดร.สุจิตกัลยา
13. อาจารย ดร.จงกล
14. อาจารยสาโรช

บํารุงเวช
อธิการบดี
ประธาน
ชุมวรานนท รองอธิการบดีฝายบริหาร
กรรมการ
ชนะโชติ
รองอธิการบดีฝายนโยบายและแผน
กรรมการ
ภูสาระ
รองอธิการบดีฝายวิชาการ
กรรมการ
มหันตรัตน
รองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษฯ
กรรมการ
ประดับเพ็ชร รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษาฯ
กรรมการ
เจริญผล
ผูชวยอธิการบดีฝายงานประกันคุณภาพ
กรรมการ
ไวยกุล
คณบดีคณะครุศาสตร
กรรมการ
โชติเวศยศิลป คณบดีคณะมนุษยศาสตรฯ
กรรมการ
รุงพรหม
คณบดีคณะวิทยาศาสตรฯ
กรรมการ
หลอตระกูล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
กรรมการ
มฤครัฐอินแปลง ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
กรรมการ
เฮงสุวรรณ
ผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา
กรรมการ
ปุริสังคหะ
ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
กรรมการ
15. อาจารย ดร.นริสานันท เดชสุระ
ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
กรรมการ
16. อาจารยสุทัศน
อูทอง
ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ
กรรมการ
17. นางสาวเพลินตา โมสกุล
ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน
กรรมการ
18. นางลักขณา
เตชวงษ
ผูอํานวยการกองกลาง
กรรมการ
19. นางสารภี
พูลศิริ
ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา
กรรมการ
20. ดร.เกษรา
ศรีวิเชียร
ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา
กรรมการ
21. นางลักขณา
เตชวงษ
ผูอํานวยการกองกลาง รักษาการในตําแหนง
ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี
กรรมการ
22. นางศิขรินทร
สุวรรณทัศน นิติกร
ผูชวยเลขานุการ
23. นางสาวกาญจนพิชญา ภิญญา
รักษาการหัวหนางานกิจการคณะกรรมการ ผูชวยเลขานุการ
24. นางนงคราญ
คงสมทรง
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ผูชวยเลขานุการ
25. นางจิราพร
พัฒนธนกิจ
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ผูชวยเลขานุการ
26. นางปยะนุช
สุขเพ็ชร
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ผูชวยเลขานุการ
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ผูลาประชุม
อาจารย ดร.กิติมา

ทามาลี

ผูชวยอธิการบดีฝายงานประกันคุณภาพ ติดราชการ

ผูเขารวมประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

อาจารยวนิดา
นางสาวกาญจนา
นางอรัญญา
นางวิรินดา
วาที่รอยตรีหญิงรัตติยา
นางทิวาพร
นางสาวเบญจลักษณ

อินทรลักษณ
เงินออน
จงกลรัตน
มีบํารุง
พาวินัย
สงแสง
ชิดชาญชัย

รักษาการในตําแหนงหัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน
หัวหนาสํานักงานคณะครุศาสตร
หัวหนาสํานักงานคณะมนุษยศาสตรฯ
หัวหนาสํานักงานคณะวิทยาศาสตรฯ
หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา
หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการสํานักงานฯ
หัวหนางานประกันคุณภาพ

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

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ
ระเบียบวาระที่ 1.1

การย้ําเตือนภารกิจสําคัญของมหาวิทยาลัย

สาระสําคัญโดยยอ
ภารกิจที่สําคัญ
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่น
- พัฒนาเศรษฐกิจสังคม สิ่งแวดลอม
- ยกระดับภูมิปญญา และทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม
- สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
- การนําศาสตรพระราชาสูการพัฒนาที่ยั่งยืน

1.

2.
3.
4.
5.

แนวทางการดําเนินงาน
ปรั บความคิ ด ทั ศนคติ บทบาท ของคณาจารย
บุ คลากรและนั กศึ กษา กั บสถานะภาพความเป น
“ราชภัฏ” เปน “สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนา
ทองถิ่น”
กําหนดพื้นที่/หนวยงานรับผิดชอบแตละพื้นที่
กํ าหนดโครงการเพื่ อการพั ฒ นา ส งเสริ มพื้ นที่
ใหครอบคลุมประเด็นสําคัญภายใตกรอบยุทธศาสตร
การพัฒนาทองถิ่น
กําหนดกิจกรรม/แผนงาน/ผูรับผิดชอบ รองรับในแต
ละโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน
ทุกโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน ตองสงผลโดยตรงตอ
พื้นที่ ประชาชนคนในพื้นที่
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ภารกิจที่สําคัญ

2.การผลิตครูและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา

แนวทางการดําเนินงาน
6. แตละพื้นที่อาจมีโครงการพื้นฐานที่เหมือนกัน
เพื่อใหเกิดภาพรวม แตจําเปนตองมีโครงการ
กิจกรรมพิเศษที่สนองศักยภาพ และความตองการ
ของพื้นที่
7. ทุกกิจกรรมใหนําองคความรู นวัตกรรมของ
คณาจารย บุคลากร และนักศึกษาไปริเริ่ม พัฒนา
หรือตอยอด
1. พัฒนาหลักสูตร
2. พัฒนากระบวนการผลิต ทั้งระบบ ตั้ งแตกอนเรียน
ขณะเรียน หลังเรียน
3. พั ฒนาครูของครู (อาจารยผู สอนในมหาวิ ทยาลั ย)
จั ดตั้ งสถาบั นพั ฒนาการสอน อาจจั ดหลั กสู ตร
ตาง ๆ รองรับ เชน
1) หลักสูตรการเตรียมความพรอมของอาจารย
- University Pedagogy
- เปลี่ ยนความคิ ดและบทบาทของอาจารย
เปน Coach/Mentor/Facilitator / Designer
2) หลักสูตร ฝก – หัด – สอน การเลือกวิธีสอน
- Challenge – based Learning – Gamebased Learning
- Problem – based Learning – Project –
based Learning
- Studio – based Learning – Experiential
Learning
3) หลักสูตรการวิเคราะหการเรียนรู
- วิ เคราะห ผลลั พธ การเรี ย นรู (Intended
Learning Outcome – ILO)
- วิเคราะห ทั กษะการเรี ยนรู บู รณาการทั กษะ
การเรียนรูอะไรบาง
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ภารกิจที่สําคัญ

แนวทางการดําเนินงาน
- วิ เคราะห ประสบการณ การเรียนรู – ปฏิ บั ติ
ลงมือทําอะไรบาง
- วิ เคราะห กระบวนการที่ ต องให ผู เรี ยนเป น
ศูนยกลาง
4) หลั กสู ตรการออกแบบกิ จกรรมการเรียนการ
สอน
- กํ าห น ด ผ ล ลั พ ธ ก ารเรี ย น (ILO)
การออกแบบกิ จกรรมการเรี ยนการสอน
(T&L) การวัดผล ประเมินผล (Assessment)
- สรางสรรคกิจกรรมการเรียนการสอน เชน
Active Learning/Collaborative
Learning/Cooperative
Learning/Debate/Discussion/Flipped
Classroom/Online/Peer
Teaching/Team Teaching/Team –
based Learning/Role Play
- การประยุกตใช ICT กับการเรียนการสอน
5) หลักสูตรการวัดผล ประเมินผลเพื่อการพัฒนา
- การสร างแรงจู งใจ การกระตุ นการเรี ยน
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
- การสร างข อสอบวั ดผล การประเมิ นผล
เกณฑ มาตรฐานที่เกี่ยวของ
- ขอมูลปอนกลับเพื่อการพัฒนา
6) หลั กสู ตรการพั ฒนาทั กษะที่ สํ าคั ญสํ าหรั บ
นักศึกษา
- ทั กษะการสื่ อสารที่ ดี ทั กษะการคิ ด
วิเคราะห ทั กษะการคิ ด สรางสรรค คิ ด
นอกกรอบ ทักษะการทํางานรวมกันอยาง
มีประสิทธิภาพ เปนตน
7) หลักสูตรพิเศษตามความตองการของกลุม สาขา
บุคคล
4. พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่
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3. การสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและ
ประวัติศาสตรในเมืองมรดกโลก/วิทยสุขภาพและ
สิ่งแวดลอม

4.การวางโครงสรางการดําเนินงานในภารกิจพิเศษ

แนวทางการดําเนินงาน
1. Smart University พัฒนาระบบฐานขอมูลขาวสาร
การประชาสัมพันธของมหาวิทยาลัย พัฒนา web
site เปนตน
2. Green University 6 องคประกอบหลัก
ประกอบดวย
1) โครงสรางพื้นฐาน อาคารสถานที่ สภาพแวดลอม
ทั่วไป
2) พลังงาน การลดพลังงาน ลดภาระโลกรอน
สภาพอากาศ
3) ของเสีย การกําจัดของเสีย Reused ลดกระดาษ
ลดขยะ
4) น้ํา การจัดการน้ํา การนําน้ํามาใชใหม
5) การขนสง จํากัดยานยนต ลดมลภาวะจาก
เครื่องยนตทางเชื่อมอาคาร
6) การศึกษา หลักสูตร รายวิชาที่เกี่ยวของ ผลงาน
วิชาการ งานวิจัยที่เกี่ยวของ
3. พัฒนาศูนยขอมูล สถานที่สําคัญตาง ๆ ใน
มหาวิทยาลัย
4. พัฒนาที่พัก (สวนหลวง) และการใหบริการแขก
(hospitality)
5. รานอาหาร อาหาร ของกิน ของที่ระลึก
6. จัดกิจกรรมสงเสริมการทองเที่ยว กิจกรรมการแสดง
ศิลปวัฒนธรรม
7. พัฒนาหลักสูตร รายวิชา สอดแทรกกิจกรรมการ
เรียนการสอนรองรับ
8. ปรับทัศนคติคน พัฒนาคน
1. ศูนยการศึกษานานาชาติ
2. สถาบันพัฒนาการสอน
3. Smart University
4. Green University
5. UBI

มติ/ความเห็นของที่ประชุม
รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 1.2

การจัดทําแผนการดําเนินงานของคณะ และหนวยงาน กรอบการจัดทํ า
แผนของทุกหนวยงาน

สาระสําคัญโดยยอ
ตองดําเนินการภายใตกรอบยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 4 ดาน
1. ยุทธศาสตรการพัฒ าทอ งถิ่น (พื้น ที่ใหมที่ได รับ มอบหมาย และอาจบวกดวยพื้ น ที่
เดิม) ทานจะมีแผนทําอะไรบาง ภายใตกรอบการทํางานระดับรอง คือ
1.1 ดานเศรษฐกิจ
1.2 ดานสังคม
1.3 ดานศิล ปวัฒ นธรรม / ยกระดับ ภูมิป ญ ญาเดิมของคนในพื้น ที่ / โครงการตาม
พระราชดําริ/การนําศาสตรพระราชาสูการพัฒนาที่ยั่งยืน
ทุกหนวยตองชวยกัน ระดมความคิด ศักยภาพวาจะทําอะไรบา ง (ตามปญ หาและ
ความตองการของคนในพื้นที่) อะไรที่ทําไดเอง อะไรที่ตองอาศัยเครือขายภายในมหาวิทยาลัย อะไรที่
ตองพึ่งพาเครือขายภายนอก
2. ยุท ธศาสตรการผลิตและพั ฒ นาครูและบุคลากรทางการศึกษา ภายใตกรอบการ
ทํางานระดับรอง คือ
2.1 การผลิต หรือการรวมผลิตบัณฑิตครู การพัฒนาศักยภาพของบัณฑิตครู
2.2 การพัฒนาศักยภาพของครูประจําการ
2.3 การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษา
ทุกหนวยงานตองชวยกันระดมความคิด ศักยภาพวาจะทําอะไรบาง
3. ยุทธศาสตรการยกระดับคุณภาพการศึกษา ภายใตกรอบการทํางานระดับรอง คือ
3.1 การยกระดับคุณภาพ “เนื้องาน” ของแตละหนวยงาน (คิดในมุมมิติ ทุกปจจัย
ที่เกี่ยวของ) ทั้งเนื้องานรวมและเนื้องานตามพันธกิจของแตละหนวยงานและตองไมลืมวาทุกหนวยอยู
ภายใตมหาวิทยาลัย เพราะฉะนั้น “งาน” ที่แทจริงของทุกหนวยคือ การจัดการศึกษา เชน สวท. ทํา
หองสมุด / IT ก็เพื่อสงเสริมพัฒนาการจัดการศึกษา
เนื้อหารวม
- การสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประวัติศาสตรในเมืองมรดกโลก
- วิทยสุขภาพ และสิ่งแวดลอม
เนื้องานตามพันธกิจหลักของคณะ/หนวยงาน
ระดั บ คณะ พั น ธกิ จ หลั ก คื อ สอน (ผลิ ต บั ณ ฑิ ต ) วิ จั ย บริ ก าร ทํ า นุ บํ า รุ ง
ศิลปวัฒนธรรม ในขอบเขตของคณะตนเอง
ระดับหนวยงาน พันธกิจหลักตามที่กําหนดไวในแตละหนวยงาน ภายใตขอบเขตทั้ง
มหาวิทยาลัย ทําแทนมหาวิทยาลัยในดานนั้น ๆ
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3.2 พัฒนา “คน” เพื่อใหมีศักยภาพพอในการทํางานใหบรรลุ
3.3 พัฒนา “บัณฑิตราชภัฏพระนครศรีอยุธยา” ซึ่งถือเปน ผลงานที่สําคัญที่สุ ดของ
มหาวิทยาลัย
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบบริหารจัดการ ภายใตกรอบการทํางานระดับรอง คือ
4.1 ระบบฐานขอมูล
4.2 โครงสรางหนวยงานเพื่อรองรับพันธกิจ
4.3 ระบบ และ กลไกที่เกี่ยวของ
4.4 เครือขายที่สําคัญตอการปฏิบัติงาน
มติ/ความเห็นของที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 1.3

ปญหาที่พบเจอเพื่อใหที่ประชุมทราบและตระหนักรวมกัน

สาระสําคัญโดยยอ
1. ปญหาการทํางานลาชา และขาดความรับผิดชอบ (Accountability)
2. ปญหาภาพลักษณของนักศึกษาในวันปจฉิมนิเทศ การแตงกายไมเรียบรอย การไม รูจัก
เวลา การไมมีมารยาทในที่ประชุม คุย เลนโทรศัพทมือถือ ลุกเดินออกจากที่ประชุมจํานวนมาก ไมแสดง
ความคิดเห็น ไมสื่อสาร ไมโตตอบคําถาม เปนตน
3. การมอบหมายงานในแบบ ปมว.1/ปมส.1 แบบรายงานผลการปฏิบั ติงาน ใหดําเนิ นการ
มอบหมายภาระงานตอนตนภาคเรียน และรายงานผลอีกครั้งตอนปลายภาคเรียน
4. การจัดระเบียบสิ่งแวดลอมในหนวยงาน อาคาร หองเรียน การแบงโซนความรับผิดชอบ
ดูแล การกําหนดตัวผูรับผิดชอบ
มติ/ความเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 2.1 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2561
สาระสําคัญโดยยอ
มหาวิ ท ยาลั ย ได กํา หนดให มี ก ารประชุ ม คณะกรรมการบริห ารมหาวิท ยาลั ย (ก.บ.)
ครั้ง ที่ 5/2561 เมื่ อวั น อัง คารที่ 15 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห อ งประชุ ม อยุ ธยา –
อาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
เลขานุ ก ารคณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย (ก.บ.) นํ า เสนอรายงานการประชุ ม
ครั้งที่ 5/2561 เพื่อขอใหที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รั บ รองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริห ารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 5/2561
โดยมีการแกไข ดังตอไปนี้
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1. หน า 6 ระเบี ย บวาระที่ 1.3 ขอ 2 คําวา “ยุ วพั ฒ รัก ถิ่ น” แก ไขเปน “ยุ วพั ฒ น
รักษถิ่น”
2. หนา 12 ตัดขอความตั้งแตบรรทัดที่ 12 – บรรทัดที่ 27 ออก

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม
ระเบียบวาระที่ 3.1

รายงานขอมูลการดําเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริห ารมหาวิท ยาลัยราชภัฏพระนครศรีอ ยุธ ยา
ครั้งที่ 5/2561

สาระสําคัญโดยยอ
เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) นําเสนอรายงานขอมูลจากการดําเนินงานและผล
การปฏิ บัติ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันอังคารที่ 15 พฤษภาคม
2561 ดังตอไปนี้
ระเบียบ
วาระที่

เรื่อง

4.1

ขอความเห็ น และข อเสนอแนะการ
พิ จารณารั บ ผศ.ดร.สิ ท ธิ ชั ย สมานชาติ
มาเป นอาจารย สาขาวิ ช าศิ ลปกรรม
คณะมนุ ษยศาสตร แ ละสังคมศาสตร

4.2

ขอความเห็ น ชอบ (ร าง) ประกาศ
มหาวิ ทยาลัยราชภั ฏพระนครศรี อยุ ธยา
เรื่ อง แนวปฏิ บัติหนา ที่ ราชการของ
บุ คลากรสั งกัด มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรี อยุ ธยา

4.3

ขอความเห็ น ชอบ (ร าง) ข อบั งคับ
มหาวิ ทยาลัยราชภั ฏพระนครศรี อยุ ธยา
วาด วย การเปลี่ ย นตําแหน ง การเปลี่ ย น
ระดับตําแหน ง และการตั ดโอนตําแหน ง
ของพนักงานมหาวิ ทยาลั ย พ.ศ. ...

4.4

ขอความเห็ น ชอบ (ร าง) ประกาศ
มหาวิ ทยาลัยราชภั ฏพระนครศรี อยุ ธยา
เรื่ อง หลั กเกณฑและวิ ธีการปรั บค า จ าง
ตามคุ ณวุ ฒิของพนั กงานมหาวิ ทยาลัย
พ.ศ. ...

มติที่ประชุม/ขอเสนอแนะ
และขอสั่งการ

ผลการปฏิบัติตามมติ

ที่ประชุมมีความเห็นวาไมมีความจําเปนที่จะรับ - แจงมติการประชุมใหแกหนวยงาน
ผศ.ดร.สิทธิชัย สมานชาติ เขามาเปนอาจารย
ที่เกี่ยวของไดรับทราบ
ของสาขาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร เนื่องจากไมมีภาระงานรองรับ
และไมมีกรอบอัตรากําลัง
มอบงานนิติการจัดทําบันทึกขอความ
- แจงมติการประชุมใหแกหนวยงาน
เพื่อซักซอมความเขาใจใหแตละหนวยงาน
ที่เกี่ยวของไดรับทราบ
กํากับเรื่องการลงเวลาปฏิบัติราชการ
- งานนิติการไดจัดทําบันทึกขอความ
เพื่อซักซอมความเขาใจเพื่อแจงใหแตละ
หนวยงานกํากับเรื่องการลงเวลาปฏิบัติ
ราชการเรียบรอยแลว
เห็นชอบในหลักการ (ราง) ขอบังคับ
- แจงมติการประชุมใหแกหนวยงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุ ธยา วาดวย
ที่เกี่ยวของไดรับทราบ
การเปลี่ยนตําแหนง การเปลี่ยนระดับตําแหนง - นําเขาการประชุมคณะกรรมการ
และการตัดโอนตําแหนง ของพนักงาน
บริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ... โดยใหปรับแกจาก
(ก.บ.ม) มติที่ประชุมเห็นชอบ และให
ขอบังคับเปนระเบียบ และเพิ่มเติมรายละเอียด
นําเขาคณะกรรมการปรับปรุงและยกราง
คํานิยามและอื่น ๆ ใหครอบคุลม และหากแกไข
กฎหมายตอไป
เรียบรอยแลวใหนําเขาการประชุม
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํา
มหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) เพื่อพิจารณาตอไป
เห็นชอบในหลักการ และมีขอเสนอวาการปรับ - แจงมติการประชุมใหแกหนวยงาน
วุฒิเงินเดือนแหลงเงินจะตองเปนงบแผนดิน
ที่เกี่ยวของไดรับทราบ
การปรับอาจจะเกิดความลักลั่นกันอยู
- นําเขาการประชุมคณะกรรมการ
แตอยางไรก็จะตองไมกระทบกับคนเกา และให
บริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย
นําขอสังเกตของคณะกรรมการบริหาร
(ก.บ.ม) มติที่ประชุมเห็นชอบ และให
มหาวิทยาลัย (ก.บ.) ไปปรับแกไข และให
นําเขาคณะกรรมการปรับปรุงและยกราง
นําเขาการประชุมคณะกรรมการบริหารงาน
กฎหมายตอไป
บุคคลประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ตอไป

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 7/2561

12
ระเบียบ
วาระที่
4.5

4.6

เรื่อง
ขอความเห็ น และข อเสนอแนะ เรื่ อ ง
การเพิ่ม อั ตราคาสอน และค าดําเนิ นการ
ของเจ าหนาที่ ในการจัด การเรี ย นการสอน
สําหรั บ นั กศึ กษาภาคพิ เศษ
(เสาร – อาทิตย )
ขอความเห็ น ชอบการปรั บเปลี่ ย น
อั ตลั กษณนั กศึกษาของมหาวิ ทยาลั ย
ราชภั ฏพระนครศรีอ ยุ ธยา

4.7

ขอความเห็ น ชอบการขอใชอาคารเรี ยน
มหาวิ ทยาลัยราชภั ฏพระนครศรี อยุ ธยา
(ศู นย อางทอง) เป นสํา นั กงานปฏิ บัติงาน
ของสถานศึ กษาชั่วคราวของศู น ย
การศึก ษานอกระบบและการศึกษาตาม
อั ธยาศั ยอําเภอเมื องอ างทอง (กศน.)

4.8

ขอความเห็ น ชอบ (ร าง) นโยบายการ
จัด สรรและการบริห ารงบประมาณ
ประจํา ปงบประมาณ พ.ศ. 2562
ของมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ
พระนครศรี อยุ ธยา

4.9

ขอความเห็ น ชอบ (ร าง) กรอบวงเงิ น
งบประมาณรายจ าย ประจํา ป งบประมาณ
พ.ศ. 2562 มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ
พระนครศรี อยุ ธยา

มติที่ประชุม/ขอเสนอแนะ
และขอสั่งการ
เห็นชอบในหลักการ และขอใหไปจัดทํา
รายละเอียดขอมูลนักศึกษา คาตอบแทน และ
อื่น ๆ และตองครอบคลุมทั้งภาคปกติและ
ภาคพิเศษ และใหหารือกับผูเกี่ยวของโดยมี
รองอธิการบดีฝายวิชาการเปนประธาน
เห็นชอบการปรับเปลี่ยนอัตลักษณนักศึกษา
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ใหมเปน “มีวินัย ใฝรู อุตสาหะ สํานึกดี
มีจิตอาสา” และมอบหนวยงานที่เกี่ยวของ
นําไปเพิ่มเติมและประยุกตในสิ่งที่มีอยูแลวให
ชัดเจนมากยิ่งขึ้น และนําแจงสภามหาวิทยาลัย
เพื่อทราบตอไป
เห็นชอบการขอใชอาคารเรียนมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ศูนยอางทอง)
เปนสํานักงานปฏิบัติงานของสถานศึกษา
ชั่วคราวของศูนยการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองอางทอง
(กศน.) โดยในระหวางวั นที่ 1 มิถุนายน 2561 –
วันที่ 30 กันยายน 2561 ตองรับผิดชอบ
คาใชจาย คาสาธารณูปโภคเอง
เห็นชอบ (ราง) นโยบายการจัดสรรและ
การบริหารงบประมาณ ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2562 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา และคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย (ก.บ.) มีขอเสนอแนะ ดังตอไปนี้
1. ใหเพิ่มคําวา “ให” หนานโยบายขอ 1 - 8
2. ขอ 3 โครงการใดที่ผลออกมาวาพอใช
หรือตองปรับปรุงก็ไมควรเสนอโครงการนั้น
เขามาอีก
3. ขอ 7 เพิ่มคําวา “ใหเพิ่ม” ประสิทธิภาพ
การใชจายงบประมาณ หนวยงานที่ไม
สามารถเบิกจายไดตามเกณฑ จะนํามา
พิจารณาในการจัดสรรงบประมาณ
4. เพิ่มขอ 9 ใหจัดสรรงบประมาณเพิ่มในสวน
ของงานวิจัยและการพัฒนาบุคลากร
ตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย
5. รายละเอียดของนโยบายแตละขอควรจัดทํา
เปนแนวปฏิบัติไดหรือไม
เห็นชอบ (ราง) กรอบวงเงินงบประมาณ
รายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.)
มีขอเสนอแนะ ดังตอไปนี้

ผลการปฏิบัติตามมติ
- แจงมติการประชุมใหแกหนวยงาน
ที่เกี่ยวของไดรับทราบ

- แจงมติการประชุมใหแกหนวยงาน
ที่เกี่ยวของไดรับทราบ
- นําแจงสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบตอไป

- แจงมติการประชุมใหแกหนวยงาน
ที่เกี่ยวของไดรับทราบ

- แจงมติการประชุมใหแกหนวยงาน
ที่เกี่ยวของไดรับทราบ
- เสนออธิการบดีลงนามเรียบรอยแลว

- แจงมติการประชุมใหแกหนวยงาน
ที่เกี่ยวของไดรับทราบ
- นําเขาการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 6/2561 เพื่อขอความเห็นชอบ
ตอไป
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ระเบียบ
วาระที่

เรื่อง

4.10

ขอความเห็ นชอบ (ร าง) บั น ทึ กความ
เข าใจระหว างมหาวิ ทยาลัย ราชภั ฏ
พระนครศรี อยุ ธยากับ มหาวิ ทยาลั ย
Nanchang University สาธารณรั ฐ
ประชาชนจี น

4.11

ขอความเห็ นชอบการพัฒ นาศู น ย ภาษา
มหาวิ ทยาลัยราชภั ฏพระนครศรี อยุ ธยา

4.12

ขอความเห็ นชอบ (ร าง) ข อตกลงทาง
วิช าการระหว างมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ
พระนครศรี อยุ ธยากับ สถาบั นการศึก ษา
นานาชาติ (ไอไออี )

มติที่ประชุม/ขอเสนอแนะ
และขอสั่งการ

ผลการปฏิบัติตามมติ

1. พิจารณาคําวา กรอบวงเงินงบประมาณ
รายจาย กับ กรอบวงเงินงบประมาณ
2. ทบทวนตัวเลขใหใกลเคียงกับงบประมาณ
รายจายจริงของปที่ผานมา
3. ยอดประมาณการขอใหเพิ่ม – ลด ตามความ
เปนจริง
เห็นชอบ (ราง) บันทึกความเขาใจระหวาง
- แจงมติการประชุมใหแกหนวยงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากับ
ที่เกี่ยวของไดรับทราบ
มหาวิทยาลัย Nanchang University
- เขาสภาวิชาการ เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม
สาธารณรัฐประชาชนจีน และนําเขาการประชุม
2561 มติที่ประชุมเห็นชอบ
สภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัยตอไป
- เขาสภามหาวิทยาลัย วันที่ 13 มิถุนายน
2561
เห็นชอบในหลักการการพัฒนาศูนยภาษา
- แจงมติการประชุมใหแกหนวยงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และ
ที่เกี่ยวของไดรับทราบ
นําเขาการประชุมคณะกรรมการบริหารงาน
- นําเขาการประชุมคณะกรรมการ
บุคคลประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม) ตอไป
บริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.)
(ก.บ.ม) เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2561
มีขอเสนอแนะ ดังตอไปนี้
มติท่ปี ระชุมเห็นชอบในหลักการ โดยให
1. ขอ 3.5.1 ใหแกไขระดับผลการสอบของ
ดําเนินการจัดทําเปนโครงการจัดตั้งพัฒนา
นักศึกษาจาก B1 เปน B2 และในสวนของ
ศูนยภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อาจารยใหตรวจและแกไขใหถูกตอง
พระนครศรีอยุธยา โดยการบริหารงาน
2. โครงการจัดตั้งศูนยหรือชื่ออื่นก็ตาม
ใหขึ้นตรงกับอํานาจของอธิการบดี และให
เปาหมายคือใหนักศึกษาสามารถใชภาษา
ปรับขอความในคําสั่งใหเหมาะสม
และสื่อสารไดในชีวิตประจําวัน และไมเนน
การเขียน สวนอาจารยชาวตางชาติควร
มอบหมายงานใหทําประโยชนมากยิ่งขึ้น
3. อนาคตอาจปรับใหเปนหนวยงานที่ขึ้นตรง
กับอธิการบดี
4. กรณีอาจารยอาสาสมัครใหระมัดระวังเรื่อง
ภาระงานใหเปนไปตาม KPI และในสวนที่
ไมไดเปนอาจารยประจําหลักสูตรใหมีคําสั่ง
และกําหนด KPI ใหชัดเจนครอบคลุม
เห็นชอบ (ราง) ขอตกลงทางวิชาการระหวาง - แจงมติการประชุมใหแกหนวยงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากับ
ที่เกี่ยวของไดรับทราบ
สถาบันการศึกษานานาชาติ (ไอไออี)
- อยูระหวางประสานงานเพื่อลงนาม

มติ/ความเห็นของที่ประชุม
รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องนําเสนอเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ 4.1 ขอความเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
เรื่อง คาธรรมเนียมเพื่อจัดการฝกอบรมและการทดสอบวัดระดับมาตรฐาน
ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษา
สาระสําคัญโดยยอ
โดยที่เปนการสมควรออกประกาศเกี่ยวกับคาธรรมเนียมเพื่อจัดการฝกอบรมและการทดสอบวัด
ระดับมาตรฐานมาตรฐานภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาใหเปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ
รองอธิการบดีฝายวิชาการไดประสานกับงานนิติการจัดทํา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา เรื่อง คาธรรมเนียมเพื่อจัดการฝกอบรมและการทดสอบวัดระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ
สําหรับนักศึกษาขึ้น เพื่อเปนคาใชจายสําหรับการฝกอบรมและการทดสอบวัดระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ
สําหรับนักศึกษา ทั้งนี้ตั้งแตปการศึกษา 2561 เปนตนไป
มติ/ความเห็นของที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) มีความเห็นและขอเสนอแนะ ดังตอไปนี้
1. คาตอบแทนอาจารย ผู ดําเนิ นการฝกอบรม ใหไปตรวจสอบจํานวนผูเข ารับการฝกอบรม
โดยอยูระหวาง 300 บาทแตไมเกิน 500 บาท
2. จัดผูเขาอบรมหองละไมเกิน 25 คน
3. ทบทวนความยากงายของขอสอบที่ใชในการทดสอบ
4. ให รวบรวมข อมู ลตั วเลขที่ เกี่ ยวข อ ง และให นํ าเข าการประชุ มคณะกรรมการบริ หาร
มหาวิทยาลัย (ก.บ.) เปนวาระสืบเนื่องในการประชุมครั้งตอไป

ระเบี ยบวาระที่ 4.2 ขอความเห็นชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุ ธยา
ว าด วย คณะกรรมการติ ดตาม ตรวจสอบ และประเมิ นผลงานของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ...
สาระสําคัญโดยยอ
โดยที่เปนการสมควรแกไขปรับปรุงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย เนื่ องจากนายกสภามหาวิทยาลัย
มี ข อเสนอแนะว าควรปรั บแก องค ประกอบของคณะกรรมการฯ และการดํ าเนิ นการเพื่ อให ได มาซึ่ ง
คณะกรรมการฯ ใหมีความเหมาะสมและชัดเจนมากยิ่งขึ้น
งานนิ ติ ก ารได จั ดทํ า (ร าง) ข อบั งคั บ มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏพระนครศรี อยุ ธยา ว าด วย
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ... โดยปรั บปรุงแกไขตาม
ขอเสนอแนะของนายกสภามหาวิทยาลัย ดังนี้
1. ปรับแกองคประกอบของคณะกรรมการในขอ 6(2) จากเดิม “จํานวน 5 คน” ปรับใหมเปน
“จํานวน 8 คน” และเพิ่มคุณสมบัติของผูทรงคุณวุฒิเปน “ดานการศึกษา”
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2. ปรับแกการแตงตั้งคณะกรรมการฯ ขอ 6 วรรคสี่ จากเดิม “ใหแตละหนวยงานของผูรับ
การประเมินเสนอรายชื่อผู ที่มีคุณสมบั ติเปนคณะกรรมการไมนอยกวาหนวยงานละสามรายชื่ อ แล วให
สํานักงานสภามหาวิทยาลัยจัดทําบัญชีรายชื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิ จารณาแตงตั้ง” ปรับใหมเปน
“ใหมหาวิทยาลัยเสนอรายชื่อผูที่มีคุณสมบัติเปนคณะกรรมการไมนอยกวาสามเทาของจํานวนกรรมการ
ในวรรคหนึ่งและวรรคสอง แลวใหสํานักงานสภามหาวิทยาลัยจัดทําบัญชี รายชื่อเสนอสภามหาวิ ทยาลัย
เพื่อพิจารณาแตงตั้ง”
3. เพิ่มคุณสมบัติของประธานและกรรมการในขอ 7(5) “มีประสบการณ ในงานดานตาง ๆ
ตาม ขอ 6(2)
มติ/ความเห็นของที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) มีความเห็นและขอเสนอแนะ ดังตอไปนี้
1. กรรมการผูทรงคุณวุฒิมีจํานวนมากเกินไป ใหกําหนดตามเดิม คือ 5 คน
2. การกํ าหนดคุณสมบัติของประธานและกรรมการ ควรเป นผูบริ หารหนวยงานหรื อมี
ประสบการณดานการบริหารอุดมศึกษา
3. คําวาใหมหาวิทยาลัยเสนอชื่อ ใหเปลี่ยนเปน “ใหแตละหนวยงานของผูรับการประเมิน
เสนอรายชื่อ ผูที่มีคุณสมบัติเปนคณะกรรมการไมนอยกวาหนวยงานละสามรายชื่อ แลวใหสํานักงานสภา
มหาวิทยาลัยจัดทําบัญชีรายชื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแตงตั้ง” ตามเดิม
4. ควรกําหนดกระบวนการประเมินใหชัดเจน เชน เกณฑการประเมินที่สภามหาวิทยาลัย
ต องกํ าหนด การแตงตั้งคณะอนุ กรรมการ 2 ชุด ระดั บหน วยงาน และระดับมหาวิทยาลั ย และควร
กําหนดจํานวนการประชุมใหชัดเจนเพื่อการควบคุมงบประมาณ
5. ข อ 12 ให เพิ่ มรายละเอี ยดค าเบี้ ยประชุ ม คาเดิ นทาง ค าตอบแทน ให เป นไปตาม
ประกาศของสภามหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 5 แจงผลและนําเสนอแผนงานที่จะดําเนินการของหนวยงานตาง ๆ
ระเบียบวาระที่ 5.1 คณบดีคณะครุศาสตร
สาระสําคัญโดยยอ
ผลการดําเนินงาน เดือนพฤษภาคม 2561
1. วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 อบรมเชิงปฏิบั ติการ เรื่อง “การพั ฒนาสมรรถนะการสอน
ของครู แบบองค รวมตามกรอบ TPACK เพื่ อสรางการเรี ยนรู ของผู เรี ยนตามแนวทางการศึ กษา 4.0”
เวลา 8.30 - 16.30 น. ณ หองประชุม 204 อาคารศูนยการศึกษาพิเศษ
2. โครงการบริการวิชาการการเตรียมความพรอมเด็ กที่ มี ความต องการพิ เศษกอนส งต อ
โรงเรียนเรียนรวม ทุกวันทําการ เวลา 07.30 - 16.30 น. ณ อาคารศูนยการศึกษาพิเศษ
3. วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ประชุมคณะกรรมการประจําคณะครุศาสตรครั้งที่ 4/2561
เวลา 13.00 - 16.30 น. เลื่อนเป นวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 ณ ห อง 202 ชั้น 2 อาคารครุสรรพสิทธิ์
คณะครุศาสตร
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4. วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 สอบขอเขียนคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ ประจําปการศึกษา
2561 รอบ 5 ครั้ งที่ 1 จํ านวน 4 สาขาวิชา ได แก คอมพิ วเตอร ศึกษา พลศึ กษา การสอนภาษาอั งกฤษ
และการศึกษาพิเศษฯ ณ อาคารครุสรรพสิทธิ์คณะครุศาสตร
5. วันที่ 26 พฤษภาคม 2561 สอบสัมภาษณคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ ประจําปการศึกษา
2561 รอบ 5 ครั้งที่ 1 จํานวน 4 สาขาวิชา ไดแก คอมพิวเตอรศึกษา พลศึกษา การสอนภาษาอังกฤษ และ
การศึกษาพิเศษฯ ณ อาคารครุสรรพสิทธิ์ คณะครุศาสตร
6. วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 อบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนตํ าราและหนั งสือ” ครั้งที่ 4
(มีผลงาน 80% ขึ้ นไปและกลาวสรุปผลการดําเนิ นโครงการที่ผานมา) เพื่ อสงเสริมการทําตําราเรียนและ
หนั งสื อให กั บคณาจารย คณะครุศาสตร สํ าหรั บเตรี ยมความพร อมเข าสู ตํ าแหน งทางวิ ชาการที่ สู งขึ้ น
เวลา 09.00 - 17.00 น. เลื่อนการประชุมเปน 11 มิถุนายน 2561 ณ หองประชุม 204 อาคารครุสรรพสิทธิ์
คณะครุศาสตร
7. วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 และวันที่ 7-8 มิถุนายน 2561 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ใหคําปรึกษาและการดูแลเด็กที่มีความตองการพิเศษสําหรับผูปกครอง เวลา 08.00-16.30 น. ณ หองประชุม
204 อาคารศูนยการศึกษาพิเศษ
แผนการดําเนินงาน ประจําเดือนมิถุนายน 2561
1. วัน ที่ 6 มิถุ น ายน 2561 อบรมเชิ งปฏิ บั ติ ก าร “การจัด ทํ า มคอ.3 และ มคอ.5”
เพื่อสงเสริมการทํา มคอ.ใหเปนระบบเดียวกันทั้งคณะ ใหกับคณาจารยคณะครุศาสตรและอาจารย
ในมหาวิท ยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาที่มีความสนใจเขารวมอบรม วิทยากรโดย รศ.ดร.รสสุคนธ
มกรมณี เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ หองประชุม 204 อาคารครุสรรพสิทธิ์ คณะครุศาสตร
2. วัน ที่ 9 - 10 มิ ถุนายน 2561 โครงการอบรมเชิงปฏิ บั ติก ารด า นการศึ ก ษาพิ เศษ
เวลา 08.00 - 16.30 น. ณ หองประชุม 204 อาคารศูนยการศึกษาพิเศษ
3. ตั้ ง แต เดื อ นมิ ถุ น ายน ถึ ง กั น ยายน 2561 หลั ก สู ต รพั ฒ นาข า ราชการครู สั ง กั ด
สํ านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจําป 2561หลักสูตรละ 100 คน รหัส หลักสูตร
611171001 ชื่อหลักสูตร การคัดกรองเด็กปฐมวัยที่มีความตองการพิเศษในสถานศึกษา รหัสหลักสูตร
612172001 ชื่อหลั กสูตร RTI: ระบบการชวยเหลือนักเรียนที่มีปญ หาทางการเรีย นรู รหัสหลักสูตร
617173001 ชื่อหลักสูตร 21 เทคนิคการสอนสูการวิจัยกลุมตัวอยางเดียวเพื่ อพัฒ นาเด็กออทิ สติก
ณ หองประชุม 204 คณะครุศาสตร
4. วั น ที่ 11 มิ ถุ น ายน 2561 อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร “การเขี ย นตํ า ราและหนั ง สื อ ”
ครั้งที่ 4 (มีผลงาน 80% ขึ้นไปและกลาวสรุปผลการดําเนินโครงการที่ผานมา) เพื่อสงเสริมการทําตํารา
เรียนและหนังสือใหกับคณาจารยคณะครุศาสตรสําหรับเตรียมความพรอมเขาสูตําแหนงทางวิชาการที่
สูงขึน้ เวลา 09.00-17.00 น. ณ หองประชุม 204 อาคารครุสรรพสิทธิ์ คณะครุศาสตร
5. วั น ที่ 11 - 15 มิ ถุ น ายน 2561 ทวนสอบผลสั ม ฤทธิ์ ต ามมาตรฐานการเรี ย นรู
ณ หองประชุมศูนยการศึกษาพิเศษ
6. วั น ที่ 16 - 17 มิ ถุ น ายน 2561อบรมการเผยแพรด า นศิ ล ปะวั ฒ นธรรม “ศิ ล ปะ
อยุธยาเชิงพื้นที่” เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ หองประชุม 204อาคาร กศพ. คณะครุศาสตร
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7. วั น ที่ 18 - 19 มิ ถุน ายน 2561 ศึก ษาดู งานแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู เรื่ อ งการบริ ห าร
จัดการหลักสูตรการผลิตและพัฒนาครู 5 ป ณ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
8. วันที่ 20 มิถุนายน 2561 อบรมการผลิตสื่อสําหรับนั กศึกษา เวลา 08.30 - 12.30 น.
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย
9. วันที่ 20 มิถุนายน 2561 นักศึกษาชั้นปที่ 5 เขารวมสัมมนาระหวางการฝกปฏิบัติ
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 (ครั้งที่ 1) เวลา 09.00-12.00 น. ณ หองประชุมอาคาร 100 ป
10. ระหวางวันที่ 13-26 กรกฎาคม 2561 กิจกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับ
หลักสูตร (ประเมินไขว) โดยเชิญผูประเมินจากหนวยงานภายนอกและภายในคณะครุศาสตร รวมให
ขอเสนอแนะรายงานผลการดําเนินงานระดับหลักสูตร เพื่อพรอมรับการประเมิน คุณภาพการศึกษา
ระดับหลักสูตร เวลา 08.30 -16.30 น. ณ หองประชุม 204 อาคารครุสรรพสิทธิ์ คณะครุศาสตร
11. วันที่ 23 - 24 มิถุนายน 2561 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดการเรียนรูสาระสังคม
ศึ ก ษาฯ ให ส อดคลอ งกั บ การศึ ก ษายุ ค 4.0 ให กั บ ครูแ ละบุ ค ลากรที่ ส นใจ โดยเชิ ญ ผศ.อรรถพล
อนันตวรสกุล วิทยากรจาก จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เวลา 08.30 -16.30 น. ณ หองประชุ ม 204
อาคารครุสรรพสิทธิ์ คณะครุศาสตร
12. วั น ที่ 23 – 24 มิ ถุ น ายน 2561 อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร “การเตรีย มความพร อ ม
ในการสอบ O - Net” โดยจัดอบรมใหกับบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเตรียมความพรอมใหนักเรียนใน
สังกัด เวลา 08.30-17.00 น. ณ หองประชุม 204 อาคาร กศพ. คณะครุศาสตร
13. วั น ที่ 23 – 24 มิ ถุ น ายน 2561 และวั น ที่ 30 มิ ถุ น ายน - 1 กรกฎาคม 2561
อบรมการพั ฒ นาโมบายแอปพลิ เ คชั่ น เกมฯ (Game Maker Studio) เวลา 08.30-17.00 น.
ณ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 31119 อาคาร 100 ป
14. วันที่ 23 – 24 มิถุนายน 2561 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใชเทคโนโลยี
เพื่ อ ส งเสริ ม ทั ก ษะการคิ ด ทางคณิ ต ศาสตร ในยุ ค 4.0 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห อ งปฏิ บั ติ ก าร
คอมพิวเตอร 31104 อาคาร 100 ป
15. วันที่ 27 มิถุนายน 2561 ประชุมคณะกรรมการประจําคณะครุศาสตรครั้งที่ 5/2561
เวลา 13.00-16.30 น. ณ หองประชุม 211 อาคารครุสรรพสิทธิ์ คณะครุศาสตร
16. วั น ที่ 28 มิ ถุ น ายน 2561 สั ม มนาระหวา งการฝ กปฏิ บั ติ วิ ช าชี พ ระหว า งเรี ย น 1
นักศึกษาชั้นปที่ 4 ภาคเรียนที่ 1/2561 เวลา 09.00-12.00 น. ณ หองประชุมอาคาร 100 ป
17. วัน ที่ 28 มิถุนายน 2561 อบรมเชิ งปฏิบัติการเรื่อง การพัฒ นาครูดานการจัดการ
เรีย นรู ที่ ส อดคล อ งกั บ การจั ด การศึ ก ษาในยุ ค การศึ ก ษา 4.0 ให กั บ คณาจารย ค ณะครุ ศ าสตร
เวลา 08.30 -16.30 น. ณ หองประชุม 204 อาคารครุสรรพสิทธิ์ คณะครุศาสตร
18. วั น ที่ 29 - 30 มิ ถุ น ายน 2561 อบรมพั ฒ นานั ก ศึ ก ษาให มี ทั ก ษะการเรี ย นรู
ในศตวรรษที่ 21 เวลา 08.30 -16.30 น. ณ หองประชุม 204 อาคารครุสรรพสิทธิ์
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 5.2 คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
สาระสําคัญโดยยอ
ผลการดําเนินงานในเดือนพฤษภาคม 2561
1. วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จัดโครงการจิตอาสา
งานรวมพลคนจิตสาธารณะกับการทํางานเพื่อสังคม ครั้งที่ 2 ประจําปการศึกษา 2560 ภายในงานมี
การจั ด นิ ท รรศการ และนํ า เสนอผลงานโครงการจิต อาสาในรายวิช าจิ ต สาธารณะกั บ การทํ า งาน
เพื่อสังคม ซึ่งเปนรายวิชาแกนคณะ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร โดยมีโครงการจิตอาสาเขา
รวมนําเสนอทั้งหมด 14 โครงการ จัดทําโดยนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรและสาขาวิชาการ
ปกครองทองถิ่น ชั้นปที่ 1 ณ หองประชุม 317มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
2. วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 นั กศึ กษ าชั้ น ป ที่ 4 สาข าวิ ช านิ เท ศศาสตร คณ ะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จัดงานเสวนา “สื่อออนไลน : เราใชสื่อหรือสื่อใชเรา” โดยไดรับเกียรติ
จากวิ ทยากรพิเศษ คุณ อัษ ฎายุ ทธ วิเศษพงษ (นาตาเลีย เพลีย แคม) ผู ชนะเลิศ Thailand’s Drag
Superstar คนแรกของประเทศไทย และอาจารย ปทมาภรณ สุขสมโสต ประธานสาขาวิช านิเทศ
ศาสตร เพื่อใหความรูความเขาใจตอการใชงานสื่อออนไลนที่ถูกตอง ณ หอง 104 อาคารฉะไกรนอย
(อาคาร 1) คณะมนุษยศาสตร และสังคมศาสตร
3. วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จัดกิจกรรมสัมมนาหลังฝกประสบ
การวิชาชีพ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ รุน 2557 ชั้นปที่ 4 ณ หอง 43014 อาคารบรมพุทธาราม
(อาคาร 43) คณะมนุษยศาสตร และสังคมศาสตร
4. วันที่ 10 พฤษภาคม 2561 สาขาวิชาศิลปกรรม จัดกิจกรรมสัม มนาหลังฝกประสบ
การวิชาชีพ นักศึกษาสาขาวิชาศิลปกรรม รุน 2557 ชั้นปที่ 4 ห อ ง 1 0 5 /2 อ า ค า รฉ ะ ไก รน อ ย
(อาคาร 1) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
5. วั น ที่ 11 พฤษภาคม 2561 คณะมนุ ษ ยศาสตร แ ละสั ง คมศาสตร จั ด ประชุ ม
คณะกรรมการดํา เนิ น การจัด กิจกรรมป จ ฉิ ม นิ เทศนั ก ศึก ษาเพื่ อ การเตรี ย มความพรอ มเมื่ อ สํ าเร็ จ
การศึกษา และพัฒนาศักยภาพบัณฑิตเพื่อการประกอบอาชีพ (นัดพบแรงงาน) เพื่อเตรียมความพรอม
การจั ด กิ จ กรรมให เป น ไปด วยความเรี ย บรอ ยและมี ป ระสิ ท ธิภ าพ ณ ห องประชุ ม หมื่ น จั น ทราช
(หอง43110) อาคารบรมพุทธาราม (อาคาร 43) คณะมนุษยศาสตร และสังคมศาสตร
6. วั น ที่ 22 พฤษภาคม 2561 อุ ท ยานประวั ติ ศ าสตร พ ระนครศรี อ ยุ ธ ยา ร ว มกั บ
สาขาวิชาประวัติศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จัดพิธีมอบเกียรติบัตรและของที่ระลึก
แกนักศึกษา และคณาจารย เนื่องจากสําเร็จกิจกรรมฝกประสบการณ เปนอาสาสมัครใหขอมูลแนะนํา
สถานที่ ท อ งเที่ ย ว “วั ด ไชยวั ฒ นาราม” และจั ด กิ จ กรรมเสวนาประวั ติ ศ าสตร บรรยายความรู
ใหนักทองเที่ยว และขอปฏิบัติในการเขาชมโบราณสถาน ณ หอง 226 ชั้น 2 อาคารปาตอง (อาคาร 2)
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
7. วันที่ 22 - 23 พฤษภาคม 2561 ศู น ย ภ าษาและการจั ด การเรี ย นรู ด ว ยตนเอง
คณะมนุ ษ ยศาสตรแ ละสั งคมศาสตร จั ดกิจ กรรมอบรมเตรีย มความพร อมเพื่ อ สอบ TOEIC ให กั บ
นักศึกษา วิทยากรโดย อาจารยสิริรัตน ผลหมู และอาจารยอรคนางค นวลเจริญ อาจารยสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ โดยกิจกรรมจัด ขึ้ นเพื่อ ให ความรูท างดานภาษาอังกฤษ เป นการเตรียมความพรอ ม
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เพื่ อ สอบ TOEIC มี นั ก ศึ ก ษาสาขาวิ ช าภาษาอั ง กฤษ ชั้ น ป ที่ 3 จํ า นวน 30 คน เข า รว มกิ จ กรรม
ณ หอง 116 ชั้น 2 อาคารฉะไกรนอย(อาคาร 1) คณะมนุษยศาสตร และสังคมศาสตร
8. วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 สาขาวิชาการปกครองทองถิ่ น จัดโครงการสัมมนาและ
การนํ าเสนอโครงงาน สหกิจ ศึกษาทางการปกครองทอ งถิ่ น ไดรับ เกี ย รติจากอาจารย ดร.กิต ติม า
ทามาลี ผู ช วยอธิ การบดี ฝา ยบริการวิช าการและสหกิ จ ศึก ษา เป นวิ ท ยากรบรรยาย ภายหลั ง จบ
การบรรยาย มีก ารแบ งกลุมนัก ศึก ษา สัมมนาหลังฝก ประสบการวิช าชีพ นั ก ศึ ก ษาสาขาวิ ชาการ
ปกครองทองถิ่น รุน 2557 ชั้นปที่ 4 โดยมีคณะกรรมการเปนคณาจารยจากคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตรคอยใหคําแนะนําและขอคิดเห็นที่เปนประโยชนตอการทํางานของนักศึ กษาในอนาคต
ณ อาคารบรมพุทธาราม (อาคาร 43) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
9. วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จัดโครงการสงเสริม
การจัด กิจกรรมพั ฒ นานัก ศึกษา กิจ กรรม “ปจ ฉิมนิเทศนักศึกษาเพื่อเตรียมความพรอมเมื่อ สําเร็จ
การศึกษา” ประจําป 2561 จัดเสวนา ในหัวขอ “เสนทางสูบัณฑิตใหม เตรียมตัวอยางไรใหไดงาน”
วิทยากรบรรยาย คือ อาจารยสุนทรีย ชุมมงคล อาจารยประจําสาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบสื่อ
และการผลิ ต สื่ อ คณะนิ เทศศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย กรุ ง เทพธนบุ รี ว า ที่ ร อ ยตรี ท รงกลด พึ่ ง โพธิ์
นักวิเคราะหนโยบายและแผน กลุมงานพัฒนาระบบบริหาร สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และ
อาจารย ดร.รุจิภ าส ภู ธ นัญ นฤภัท ร อาจารย ป ระจํา สาขาวิ ช าดนตรีส ากล ผูดํ าเนิ น รายการโดย
อาจารยณัฐพร นิรังสรรค อาจารยป ระจําสาขาวิชาศิลปะการแสดง โดยกิจกรรมกิจกรรมดั งกลาวมี
วั ต ถุ ป ระสงค เพื่ อ เป น การเตรีย มความพร อ มให แ ก นั ก ศึ ก ษาเมื่ อ สํ า เร็ จ การศึ ก ษา ณ หอประชุ ม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
10. วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จัดโครงการสงเสริม
การจั ด กิ จ กรรมพั ฒ นานั ก ศึก ษา กิ จ กรรม “บรรยายให ค วามรู เรื่ อ งประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาแก
นักศึกษา” ไดรับเกียรติจากวิทยากร คือ อาจารย ดร.นฤมล อนุสนธิ์พัฒน อาจารยประจําสาขาวิช า
การพัฒ นาชุมชนและสังคม โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหนักศึกษาไดมีความรูความเขาใจ มี ทักษะการ
ประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ส ง เสริ ม การประกั น คุ ณ ภาพของนั ก ศึ ก ษาให เข ม แข็ ง ณ หอประชุ ม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
11. วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จัดโครงการสงเสริม
การจัด กิจกรรมพัฒ นานั กศึก ษา กิจ กรรม พัฒ นาศักยภาพบัณ ฑิต เพื่อ การประกอบอาชีพ (นั ดพบ
แรงงาน) โดยมีตั วแทนนายจาง สถานประกอบการทั้งภาครัฐและภาคเอกชน นําเสนอรายละเอียด
การรับสมัครงาน และสัมภาษณ งาน โดยเปนครั้งแรกที่ทางคณะมนุษ ยศาสตร และสังคมศาสตรจัด
กิจกรรมนัดพบแรงงาน ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
12. วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จัดกิจกรรมสํารวจ
ความตองการดานการบริการวิชาการของชุมชน ณ ชุมชนบานกระแชง โดยตัวแทนคณาจารยลงพื้นที่
ประชุม ทําความเข าใจเรื่องการบริก ารวิช าการกับ ประชาชนในชุ มชนและผูนํา ชุม ชน และแบ งกลุม
สํารวจความตองการดานการบริการวิชาการของชุมชน ณ ชุมชนบานกระแชง ตําบลกระแชง อําเภอ
บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
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13. วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร จัดกิจกรรม “ปจฉิมนิเทศ
นักศึกษารัฐประศาสนศาสตร” ประจําปการศึกษา 2560 ณ หอง 104 อาคารฉะไกรนอย (อาคาร 1)
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
14. วัน ที่ 28 พฤษภาคม 2561 คณะมนุ ษ ยศาสตรและสังคมศาสตร ให ก ารตอ นรั บ
คณะกรรมการ Best Practice กลุมความรู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุ ธยา ที่เข าเยี่ ย มชม
บอร ด นิ ท รรศการการจั ด การความรู (Knowledge Management) และให ค ะแนนการจั ด บอร ด
นิ ท รรศการ โดยทางคณะมนุ ษ ยศาสตร แ ละสั งคมศาสตร ได จั ด นิ ท รรศการการจั ด การความรู
เป น 2 ด า น คื อ การจั ด การความรู (Knowledge Management) ด า นการวิ จั ย และผลงานทาง
วิชาการ “เทคนิคการสงบทความทางวิชาการในฐานขอมูล TCI” และการจัดการความรู (Knowledge
Management) ด า นการเรี ย นการสอน “การจั ด การเรี ย นการสอนที่ บู ร ณาการกั บ ท อ งถิ่ น ”
โถงอาคารบรมพุทธาราม(อาคาร 43) คณะมนุษยศาสตร และสังคมศาสตร
15. วัน ที่ 28 พฤษภาคม 2561 สาขาวิ ช าศิ ล ปะการแสดง จัด การแสดงวิพิ ธทั ศ นา
ชุด “สัตตระบําโบราณคดีศรีสยาม” โดยนักศึกษาชั้นปที่ 3 สาขาวิชาศิลปะการแสดง โดยการแสดง
ประกอบดวย ระบําทวารวดี ระบําศรีวิชัย ระบําลพบุรี ระบําเชียงแสน ระบําสุโขทัย ระบําอยุธยา และ
ระบํารัตนโกสินทร โดยวัตถุประสงคของการจัดกิจกรรม เพื่อนําสิ่งที่เรียนรูในหองเรียนและที่ไดศึกษา
คนควาจากที่ตางๆ ซึ่งเปนองคประกอบความรูที่นักศึกษามีมาถายทอดผานการแสดงผลงานของระบํา
ไทย เพื่ อนําเสนอสูสาธารณชนให รับ รูอันเปนการเผยแพรและอนุรักษการแสดงวัฒ นธรรมของไทย
และเปนแนวทางแกผูรับ ชมไดนําไปศึกษาตอในดานศิลปะนาฏศิลปไทย ซึ่งอยูในรายวิชาการแสดง
ของผู ช วยศาสตราจารย ดร.สุ มิ ต ร เทพวงษ ณ ห อ งประชุ ม ต น โมก อาคารบรรณราชนคริ น ทร
มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
16. วันที่ 29 พฤษภาคม 2561 ผูบริหาร คณาจารย และเจาหนาที่คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร เปนตัวแทนมหาวิทยาลัย รวมพิธีทําบุญตักบาตร ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร และเวียน
เที ย น ณ วิ ห ารพ ระมงคลบ พิ ตร เนื่ องใน เทศกาลวิ ส าขบู ช า ป ระจํ า ป 2561 ซึ่ ง จั ง หวั ด
พระนครศรี อ ยุธ ยารวมกั บ คณะสงฆ จัง หวัด พระนครศรีอ ยุ ธยาจั ด ขึ้ น วัด พนั ญ เชิ งวรวิห าร วิ หาร
พระมงคลบพิตร
17. วันที่ 11 มิถุนายน 2561 ประชุมประธานสาขาและประธานกลุมวิชา เรื่องการจัด
อบรมให กั บ คณาจารย แ ละบุ ค ลากรในช ว งป ด เทอมในเรื่ อ งต า ง ๆ เช น การอบรมการเขี ย น
ภาษาอั ง กฤษ การเขี ย นบทความวิ ช าการ บทความวิ จั ย และ Active Learning และหารื อ
แนวทางการพัฒนาคณะในมุมตาง ๆ
18. วันที่ 24 มิถุนายน 2561 กิจกรรมเสวนาสาธารณะ ครั้งที่ 3 ในหัวขอ พรรคการเมือง
ทางเลือกใหม ไดเชิญ นักวิชาการจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรและตัวแทนจากพรรคการเมืองใหม
มารวมการเสวนา
แผนการดําเนินงานในเดือนมิถุนายน 2561
1. วันที่ 14 มิถุนายน 2561 ลงนามบันทึกความตกลง (MOU) ระหวางคณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตรกับกรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ ณ กรมคุมครองสิทธิและเสรีภาพ กรุงเทพมหานคร
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2. วันที่ 20 มิถุนายน 2561 คณ ะมนุ ษ ย ศาสต ร แ ละสั งค มศาสต ร จั ด ป ระชุ ม
คณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ครั้งที่ 4/2561 ณ หองประชุมหมื่นจันทราช
(หอง 43110) อาคารบรมพุทธาราม (อาคาร 43) คณะมนุษยศาสตร และสังคมศาสตร
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5.3 คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
สาระสําคัญโดยยอ
ผลการดําเนินงานในเดือนพฤษภาคม 2561
1. วันที่ 2 และ 28 พฤษภาคม 2561 คณบดีคณะวิทยาการจัดการ และอาจารยสมเกียรติ
แดงเจริญ ไดรับมอบหมายจากอธิการบดี ให เขารวมประชุมหารือแนวทางความรวมมื อในการพั ฒนา
กองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ณ โรงแรมปรินซพาเลช กรุงเทพมหานคร
2. วั นที่ 8 - 10 พฤษภาคม 2561 คณะวิท ยาการจั ดการ จั ดโครงการ “สร างนั กบั ญ ชี
คุณภาพรุนใหม (Young & Smart Accountants)” ใหกับนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ชั้นปที่ 3 และชั้นป
ที่ 4 จํ านวน 78 คน เพื่อเปนการเตรียมความกอนสําเร็จการศึกษาและเพื่ อสงเสริมพัฒนานักศึกษาใหมี
ความพรอมในการเปนแรงานคุณภาพ ณ หองประชุมตนโมก และ หอง 31104
3. วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 คณะวิทยาการจัดการ จัดกิ จกรรมป จฉิ มนิเทศนั กศึกษาฝ ก
ประสบการณวิชาชีพและสหกิจศึกษาและกิจกรรมเตรียมความพรอมสูโลกอาชีพ ใหกับนักศึกษา ชั้นปที่ 4
จํานวน 157 คน 7 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการจัดการ การตลาด การจัดการโลจิสติกส คอมพิวเตอรธุรกิจ
เศรษฐศาสตรธุรกิจ การทองเที่ยว การบริหารทรัพยากรมนุษย ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยฯ
4. วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 คณะวิทยาการจัดการ จัด“อบรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
ในการนําเสนอผลงานและการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ” ใหกับนักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจระหวางประเทศ
ชั้นปที่ 3 จํานวน 20 คน ณ หองประชุมอินทนิล 1 อาคาร 41 คณะวิทยาการจัดการ
5. วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 คณะวิทยาการจัดการ จัดกิ จกรรมแบงปนความสุขให กับ
เด็กผูดอยโอกาส ณ วัดบานออ ตําบลอมฤต อําเภอผักไห จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
6. วันที่ 14 พฤษภาคม 2561 คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมทักษะภาวะผู นําและ
การทํางานเปนทีม และกิจกรรมจัดการสานสัมพันธ ใหกับนักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร – อาทิตย) ทุกชั้นป
จํานวน 220 คน ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย
7. วั นที่ 22 - 23 พฤษภาคม 2561 คณะวิ ทยาการจั ด การ จั ดกิ จกรรมอบรมด าน
การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร ใหกับนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิ วเตอรธุรกิจ ชั้นป ที่ 3 จํานวน 22 คน
ณ หอง 31118 อาคาร 100 ป
8. วั นที่ 22 พฤษภาคม 2561 คณะวิ ทยาการจั ด การ จั ด กิ จกรรมป จฉิ ม นิ เทศให กั บ
นั กศึ กษา ชั้นป ที่ 4 จํานวน 157 คน 7 สาขาวิชา คื อ สาขาวิชาการจั ดการ การตลาด การท องเที่ ยว
การจัดการโลจิสติกส คอมพิวเตอรธุรกิจ เศรษฐศาสตรธุรกิจ การบริหารทรัพยากรมนุษย ณ หอประชุม
มหาวิทยาลัย
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9. วั นที่ 23 – 25 พฤษภาคม 2561 คณะวิ ทยาการจั ดการ จั ดกิ จกรรมสั มมนาเชิ ง
ปฏิ บั ติ การภาวะผูนํ าและนั นทนาการสโมสรนักศึกษา ณ รี สอรทบ านดอกไม อํ าเภอหั วหิ น จั งหวั ด
ประจวบคีรขี ันธ
10. วั นที่ 24 - 25 พฤษภาคม 2561 คณะวิ ทยาการจั ดการ จั ดกิ จกรรมอบรมทั กษะ
การพัฒนาตลาดออนไลน นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ ชั้นปที่ 3 จํานวน 22 คน ณ หอง 31118
อาคาร 100 ป
แผนการดําเนินงานในเดือนมิถุนายน 2561
1. วั นที่ 7 มิถุ นายน 2561 คณะวิ ทยาการจั ดการ จั ดโครงการบริการวิ ชาการ อบรมเชิ ง
ปฏิ บั ติ การ การใหความรูและการเพิ่ มประสิทธิภาพการหุ มห อผลิตภั ณฑ ชุ มชนดวยเทคนิ ค Drop Test
ณ หองประชุมเทศบาลตําบลบานกรด อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2. วันที่ 8 มิถุ นายน 2561คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมอบรมการเขียนบทความวิจัย
ใหแกคณาจารยคณะวิทยาการจัดการ ณ หองประชุมอินทนิล 1
3. วันที่ 11 - 14 มิถุ นายน 2561 คณะวิทยาการจัดการ ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน
ระดับหลักสูตร จํานวน 10 สาขาวิชา ณ หองประชุมคณะวิทยาการจัดการ
4. วันที่ 18 26 28 มิถุนายน 2561 คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการพั ฒนาผลงานทาง
วิชาการแกคณาจารย ณ หองประชุมคณะวิทยาการจัดการ
5. วันที่ 16, 17, 23 และ 30 มิถุนายน 2561 คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมอบรมเสริม
ทักษะและอาชีพใหกับนักศึกษาภาคพิเศษ (ส-อา) สาขาวิชาการจัดการ ทุกชั้นป ณ อาคาร 41
6. วันที่ 19 – 23 มิถุนายน 2561คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการหมู บานโอทอปเพื่อการ
ทองเที่ ยว (OTOP Village) 8 เสนทาง กิ จกรรมที่ 1 ฝ กอบรมสรางความรูความเข าใจ รวบรวม เชื่ อมโยง
อั ตลั กษณ และสรางการมี ส วนร วมในชุ มชน บ านหนองสรวง ตํ าบลกระแชง อํ าเภอบางไทร จั งหวั ด
พระนครศรีอยุธยา
7. วันที่ 13 มิถุ นายน 2561 ไดรับมอบหมายจากอธิการบดี เข ารวมประชุ มกั บสํานั กงาน
กองทุนหมูบาน เปนการแสดงสัญลักษณวาเปนความรวมมือของกองทุนและมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แหง
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5.4 คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สาระสําคัญโดยยอ
ผลการดําเนินงานในเดือนมิถุนายน 2561
1. วันที่ 6 มิถุนายน 2561 โครงการบริการวิชาการ “ Aquaponic Farm 4.0 ในน้ํ ามี ปลา
ในนามีขาว”เพื่อสงเสริมใหนักเรียนระดับมัธยมศึกษา บูรณาการหลักการของสะเต็มเขากับกิจกรรมลดเวลา
เรียน เพิ่ มเวลารู เพื่ อให นักเรียนรูจักคิด วิเคราะห และออกแบบ อย างมีเหตุ ผลอี กทั้ งกิจกรรมดั งกลาวนี้
โรงเรียนยังสามารถตอยอด เสริมสรางการงานและอาชีพใหกับครู นักเรียน และคนในชุมชนตอไปซึ่งจะจัด
กิจกรรมขึ้นในวันพุธที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 8.00 น. - 16.00 น. ณ หอง 42116 คณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
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2. วั นที่ 8 มิ ถุ นายน 2561 ประชุ มวิ ชาการวิ ทยาศาสตร และเทคโนโลยี ครั้งที่ 4 เพื่ อให
นักศึกษาไดมีประสบการณ ในการนําเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการ สามารถเผยแพรผลงานวิจัยของ
นักศึกษาและคณาจารยคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เกิดการแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณวิจัยอัน
จะเกิดประโยชนสําหรับนักศึกษาในการทํางานหรือศึกษาตอ อีกทั้งยังเปนการสงเสริมการวิจัยแบบบูรณาการ
ในคณะวิทยาศาสตรฯ ซึ่งมีกลุมเปาหมายเปนคณาจารยและนักศึกษา ระดับปริญญาตรี จํ านวน 200 คน
ณ อาคารศูนยภาษาและคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
3. วั นที่ 10 มิ ถุ นายน 2561 สาขาวิชาวิ ทยาศาสตรและเทคโนโลยี การอาหาร ภาควิ ชา
วิทยาศาสตรประยุกต คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จะจัดโครงการบริการวิ ชากร ภายใต โครงการ
พระราชดําริ “เรื่องการอบรมเชิงปฏิ บัติการเรื่องอาหารเพื่ อสุขภาพและสมุนไพร:การใชสมุนไพรชู รสแทน
การใช ผ งชู รส” ให แ ก ชุ ม ชนที่ ทํ าการผู ใหญ บ า นหมู ที่ 1 ตํ า บลสามบั ณ ฑิ ต อํ าเภออุ ทั ย จั งหวั ด
พระนครศรีอยุธยา
4. วั นที่ 16 มิ ถุ นายน 2561 สาขาวิชาวิ ทยาศาสตรและเทคโนโลยี การอาหาร ภาควิ ชา
วิทยาศาสตรประยุกต คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี นํานักศึกษาเขารวมแข งขันตอบป ญหาวิ ชาการ
ด านวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทางอาหาร FoSTAT- Nestlé Quiz Bowl 2018 ณ ศูนย นิ ทรรศการและ
การประชุมกรุงเทพ (ไบเทค)
5. วันที่ 17 มิถุนายน 2561 สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ภาควิชาวิทยาศาสตร
ประยุกต คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จัดอบรม Train the trainer พัฒนาทักษะการเปนวิทยากร ใหกับ
นั กศึ กษาชั้ นป ที่ 3 และชั้ นป ที่ 4 โดยวิ ทยากรด านความปลอดภั ย ณ ห องประชุ มศู นย วิ ทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
6. วั นที่ 19 - 21 มิ ถุ นายน 2561 สั มมนาถ ายทอดแผนกลยุ ทธและแผนปฏิ บั ติ ราชการ
ประจําป เพื่อระดมความคิดของผูบริหาร บุคลากรผูเกี่ยวของ ในการวิเคราะห SWOT ทบทวนเป าหมาย
ผลผลิต ตัวชี้ วัด ตลอดจนโครงการ/กิจกรรม เพื่อผลักดันตัวชี้วัดเพื่อจัดทํ าแผนปฏิบัติราชการ ประจํ าป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ในระดับคณะ ณ โรงแรมปริ้นเซส จังหวัดกาญจนบุรี
7. วั นที่ 25 มิ ถุ นายน 2561 โครงการเตรียมความพรอม เพื่ อประเมิ นคุณภาพการศึ กษา
ภายใน ระดับหลักสูตร กิจกรรม Pre-Audit เพื่อใหผูเขาการอบรมไดรับความรูและแนวทางปฏิบั ติเกี่ยวกับ
การเขียนผลการดําเนิ นงานของ หลักสูตร (มคอ.7) รวมถึงแนวทางการประเมินหลักสูตรแบบ Peer Review
และเพื่อใหผูเขาอบรมสามารถเขียนรายงานการประเมินตนเองตามองคประกอบและตัวบงชี้ใหม ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ซึ่งมีกลุมเปาหมายเปนอาจารยประจําหลักสูตร จํานวน 60 คน ณ หอง ศว.108 หองประชุม
ศูนยวิทย
8. วันที่ 28 - 30 มิถุนายน 2561 สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ภาควิชาวิทยาศาสตร
ประยุกต คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เขารวมสัมมนาและออกบูธ หัวขอ Culture of Prevention for
safety Thailand สรางสรรควัฒนธรรมไทยเชิงปองกัน สูความปลอดภัย อาชีวอนามัยและความผาสุขที่ยั่งยืน
ในงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแหงชาติ ครั้งที่ 32 เพื่อนําเสนอหลักสูตรสาขาอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาใหเปนที่รูจัก และเปนการพัฒนาความรูดานอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย ณ ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร
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9. วันที่ 11 มิถุนายน 2561 วิทยาลัยเทคนิคนําหัวหนาแผนกมาหารือรวมกั น และจะไป
ศึกษาดูงานที่วิทยาลัยเทคนิค ไดขอเทียบหลักสูตรเพื่อนําชั้นเรียนมารวมกัน หลาย ๆ อยางตองการใหมา
เรียนที่มหาวิทยาลัย และจะดําเนินการโครงการนี้ตามที่ไดตกลงใน MOU
แผนการดําเนินงานในเดือนกรกฎาคม 2561
1. วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 โครงการเตรียมความพรอม เพื่ อประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตร กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การอัพโหลดไฟลขอมูลหลักฐานงานประกันคุณภาพ
ระดับหลักสูตร” ณ อาคารศูนยภาษาและคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
2. วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ภาควิชาวิทยาศาสตร
ประยุ ก ต คณะวิ ทยาศาสตร และเทคโนโลยี จั ดประเมิ น IQA เวลา 8.30-16.30 น. ณ ห อง ศว.108
ศูนยวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
3. วั น ที่ 15 - 31 กรกฎาคม 2561 ประเมิ นประกั น คุ ณ ภาพระดั บหลั กสู ต ร
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5.5 ผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา
สาระสําคัญโดยยอ
ผลการดําเนินงานเดือนพฤษภาคม 2561
1. วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 สถาบันอยุธยาศึกษา ไดจัดกิจกรรมสัมมนาการอนุรักษและ
พั ฒ นานครประวั ติ ศาสตร พ ระนครศรี อยุ ธยา ครั้ งที่ 3 เรื่ อ ง “กรณี ศึ กษาเปรี ยบเที ยบ : มรดกโลก
พระนครศรี อ ยุ ธ ยา กั บ มรดกโลกแหล งอื่ น ในเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต ” เวลา 08.30-12.30 น.
ณ หองประชุมสถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไดรับเกียรติจาก อาจารย
สาวิตรี สุวรรณสถิตย กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการแหงชาติ วาดวยมรดกโลก และกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการมรดกโลก ดานวัฒนธรรม เปนวิทยากรบรรยายใหความรูแกครูอาจารย
นั กวิ ชาการ นั กศึ กษา และผู สนใจทั่ วไป จํ านวน 80 คน ซึ่ งการจั ดกิ จกรรมดั งกล าวมี วั ตถุ ป ระสงค
เพื่ อการอนุ รักษ และสรางความเข าใจในบริบทของการพั ฒนาเมื องมรดกโลก อั นจะเป นประโยชน แก
การเรียนรู และกระบวนการพัฒนานครประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยาอยางยั่งยืน ณ หองประชุมสถาบัน
อยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
2. วั น ที่ 23 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 น. สถาบั นอยุ ธ ยาศึ ก ษา จั ด ประชุ ม
คณะกรรมการประจําสถาบันอยุ ธยาศึ กษา ครั้งที่ 2/2561 โดยมี ผู ช วยศาสตราจารย อราม ชนะโชติ
รองอธิ การบดีมหาวิ ทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุ ธยา เป นประธานการประชุ ม พร อมด วย อาจารย
ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา และผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก ผูบริหาร ผูแทน
คณาจารยประจํา บุคลากรสถาบันอยุธยาศึกษา เขารวมประชุม โดยมีเรื่องเพื่อทราบและพิจารณาในวาระ
ต างๆ อาทิ เช น รายงานผลการดํ าเนิ นงานของสถาบั น อยุ ธยาศึ กษา ไตรมาสที่ 2 (1 มกราคม 2561
-31 มีนาคม 2561) การจัดทํา (ราง) แผนพัฒนาบุคลากรประจําสถาบันอยุธยาศึกษา ประจําป พ.ศ.2561
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- 2564 ณ หองประชุมสถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ณ หองประชุมสถาบัน
อยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
3. วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 อาจารยสุ ภารัตน ชัยกิ ตติ ภรณ รองผู อํานวยการสถาบั น
อยุธยาศึกษา เปนประธานการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานสถาบันอยุธยาศึกษา ครั้งที่ 4/2561 โดยมี
ผูบริหารและบุคลากรเขารวมประชุม เพื่อรายงานและกํากับติดตามผลการดําเนินงานของสถาบันอยุธยา
ศึกษา ณ สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
4. วั นที่ 29 พฤษภาคม 2561 สถาบั นอยุ ธยาศึกษา ได จั ดกิ จกรรมเวี ยนเที ยน เนื่ องใน
วันวิสาขบูชา โดยไดรับเกียรติจาก ผูชวยศาสตราจารยอราม ชนะโชติ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุ ธยา เป นประธานในพิ ธี พรอมด วยผู บริหาร คณาจารย บุ คลากรมหาวิ ทยาลัยราชภั ฏ
พระนครศรีอยุ ธยา และพุทธศาสนิกชนทั่วไป เขารวมพิธีสวดมนตทําวัตรเย็ น และเวียนเทียนรอบวิหาร
พระนอน ณ วัดพนมยงค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
แผนการดําเนินงานเดือนมิถุนายน 2561
1. วันที่ 3 มิถุนายน 2561 โครงการสอนน องเรียนศิลป ระดั บชั้นประถมศึกษา ณ ห องประชุม
สถาบันอยุธยาศึกษา
2. วันที่ 10 มิถุนายน 2561 โครงการสอนนองเรียนศิลป ระดับชั้นประถมศึกษา ณ หองประชุม
สถาบันอยุธยาศึกษา
3. วันที่ 17 มิถุนายน 2561 โครงการสอนนองเรียนศิลป ระดับชั้นประถมศึกษา ณ หองประชุม
สถาบันอยุธยาศึกษา
4. วันที่ 20 มิถุนายน 2561 ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานสถาบันอยุธยาศึกษา ณ ห องประชุ ม
สถาบันอยุธยาศึกษา
5. วันที่ 22 มิ ถุนายน 2561 กิจกรรมนํ าเสนอผลงานวิชาการและวิจัย ครั้ งที่ 2 ณ หองประชุ ม
สถาบันอยุธยาศึกษา
6. วันที่ 24 มิถุนายน 2561 โครงการสอนนองเรียนศิลป ระดับชั้นประถมศึกษา ณ หองประชุม
สถาบันอยุธยาศึกษา
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5.6 ผูอํานวยการสํานั กวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาระสําคัญโดยยอ
1. สํ านั กวิ ทยบริการและเทคโนโลยี สารสนเทศ จั ดอบรมเชิ งปฏิ บั ติ การ “การจั ดการ
ห อ งสมุ ด โรงเรี ยนและฝ ก ยุ วบรรณารั ก ษ ” วั นที่ 19 – 20 มิ ถุ นายน 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น.
ณ หองประชุมตนโมก อาคารบรรณราชนครินทร โดยมีวัตถุประสงคเพื่อถายทอดองคความรูดานการบริหาร
จัดการหองสมุดโรงเรียนใหกับครูและนักเรียน สามารถนําความรูไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนและสราง
ทัศนคติที่ดีใหกับครูและนักเรียน ตอการใหบริการหองสมุดและสงเสริมนิสัยรักการอานใหกับเยาวชนตอไป
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2. สํานั กวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการอบรมผูใช งานระบบบริหาร
จัดการดานงบประมาณและการคลัง โดยใชโปรแกรมบัญชี 3 มิติ เพื่อพัฒนาบุคลากรของสํานักใหมีความรู
ความเขาใจในการกรอกข อมู ลการใชจ ายงบประมาณประจําป พ.ศ. 2562 และเพื่ อรองรับการรายงาน
การใชจายงบประมาณใหเปนปจจุบัน โดยผูบริหารสามารถเรียกดูรายงานไดจากระบบ 3 มิติ ซึ่งไดเชิญ
วิทยากรจากกองนโยบายและแผนงาน คุณอมรรัตน อมรนาถ ตําแหนง นักวิชาการสถิติ มาใหความรูพรอม
ฝ กติดตั้งระบบฯ มี จํานวนผูเขารับการอบรมทั้งสิ้น 27 ราย วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30 –
16.30 น. ณ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 31116 อาคาร 100 ป
3. สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รับการตรวจประเมินตามกระบวนการ
จั ดการความรู ประจํ าป พ.ศ. 2561 ในประเด็ นความรู ด านบริ การจั ดการเชิ งคุ ณ ภาพ “One stop
service” โดยคณะกรรมการตรวจประเมิ น ของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรี อ ยุ ธยา วั น ที่ 28
พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ บริเวณชั้น 1 อาคารบรรณราชนครินทร
4. สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ใหการตอนรับคณะศึกษาดูงาน จากสํานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 แหง ไดแก มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร และมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี ราชมงคลอี สาน จั งหวั ด นครราชสี มา โดยการแลกเปลี่ ยนรู ในการบริ หารจั ดการสํ านั ก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดานหองสมุ ดและงานด าน IT ซึ่ งมีการดําเนิ นงานในลักษณะที่
เหมือนกันและแตกตางกันตามบริบทของการบริหารจัดการของแตละสํานัก วันที่ 9 และ 30 พฤษภาคม
2561 ตามลําดับ ณ หองประชุมตนโมก อาคารบรรณราชนครินทร และอาคาร 100 ป
5. การติดตั้ง WIFI ที่หอพักอูทอง อาคาร 4, 5, 6 และสวนอาคารบานพักกําลังรอจัดซื้อ
และจะดําเนินการติดตั้งใหในเร็วๆนี้
6. อาคาร 100 ป กํ าลังดํ าเนิ นการปรับปรุงหองคอมพิ วเตอร จํ านวน 4 ห อง และลง
โปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อรองรับการเปดเทอม อาจารยที่ใชโปรแกรมนอกเหนือจากทั่วไป ใหแจงดวย
การดําเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
(งานศูนยขอมูลและเครือขาย งานระบบสารสนเทศ และงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ)
1. วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 รวมวิเคราะหระบบสารสนเทศในปจจุบันของมหาวิทยาลัย
ณ หองประชุม 31120
2. วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 เปลี่ยนสวิทช Lan 24 port ณ อาคารดนตรี
3. วันที่ 3 พฤษภาคม 2561 แกปญหา Fire wall ใหบริการอินเทอรเน็ต เนื่องจากใชงาน
ไมได ณ อาคารสวนหลวง
4. วันที่ 3 พฤษภาคม 2561 ขนยายคอมพิวเตอร 31117/1 (หอง MAC) ณ หอง 31011
5. วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 เดินสาย WIFI ณ อาคารคหกรรมศาสตร
6. วันที่ 7 - 11 พฤษภาคม 2561 นําเครื่องโทรศัพทไอพีหอพักอูทองเขาระบบ โดยการตั้ง
คาที่เครื่องแมขายระบบและเครื่องโทรศัพท หอพักอูทอง หอ 4 จํานวน 24 เครื่อง หอพักอูทอง
7. วันที่ 7-11 พฤษภาคม 2561 ติดตั้ง ระบบ WIFI บานพักอาจารย-เจาหนาที่ จํานวน 7
จุด ณ บริเวณโรงซอม
8. วันที่ 14 - 18 พฤษภาคม 2561 ติดตั้งระบบ WIFI บานพักอาจารย-เจาหนาที่ จํานวน
6 จุด ณ บริเวณขางวัดสวนหลวงคางคาว
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9. วันที่ 21 - 25 พฤษภาคม 2561 ติดตั้งระบบ WIFI บานพักอาจารย-เจาหนาที่ จํานวน
6 จุด ณ บริเวณบานพักอธิการบดี
10. วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 เขารวมประชุมเรื่องระบบจิตอาสา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม
11. วันที่ 1 -31 พฤษภาคม 2561 ติดตั้งเครื่องสํารองไฟฟา ณ สถาบันอยุธยาศึกษา
12. วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 สํารวจพื้นที่ติดตั้ง WIFI ภายในมหาวิทยาลัยและหอพักอูทอง
13. วันที่ 1-31 พฤษภาคม 2561 บริการซอมบํารุงคอมพิวเตอร จํานวน 72 เครื่อง
หองซอมบํารุง
14. วันที่ 1-31 พฤษภาคม 2561 ออกแบบเว็บไซตและพัฒนาเว็บไซต ประชาสัมพันธ
ขอมูลขาวสารของคณะและหนวยงานบนเว็บไซต
- เพิ่มและจัดทํา Banner ประชาสัมพันธ 4 เรื่อง
- เพิ่มขาวประชาสัมพันธขาวรับสมัคร 9 เรื่อง
- เพิ่มขาวประชาสัมพันธทั่วไป 3 เรื่อง
- เพิ่มขาวสําหรับนักศึกษา 2 เรื่อง
15. วันที่ 1-31 พฤษภาคม 2561 สงขอมูลผูผานการคัดเลือกเพื่อใหผูผานการคัดเลือกยืนยัน
สิทธิ์ที่ระบบเคลียริงเฮาส (clearinghouse) ในรอบที่ 3 รับตรงรวมกัน จํานวน 222 คน งานระบบ
สารสนเทศ
16. วันที่ 1-31 พฤษภาคม 2561 ทําเอกสาร ITA ประกอบดวย1. EB1 (1) : ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการเผยแพรขอมูลขาวสารผานเว็บไซต
ของมหาวิทยาลัยฯ พรอมขั้นตอน 2. EB1 (2) : ปรับเว็บไซตที่องคประกอบครบตามโครงสรางอยางนอย
ตามที่ ITA กําหนด 3. ทําหนาเว็บไซต ITA เพื่อสําแดงเอกสารที่จะตรวจในป 2561 (งานระบบสารสนเทศ)
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5.7 ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
สาระสําคัญโดยยอ
ฝายงานบริหารทั่วไป
1. วันที่ 1 มิถุนายน 2561 หัวหนาสํานักงานและเจาหนาที่ฝายบริหารงานประชุมซักซอมและ
ทํ าความเข าใจการเสนอโครงการเพื่ อขอรั บการจัดสรรงบประมาณภายใต แผนปฏิ บั ติ ราชการประจํ าป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ณหอง 3001 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย
2. วั นที่ 4 มิถุ นายน 2561 ผู อํ านวยการเขาร วมกิ จกรรมป จฉิ มนิ เทศนั กศึ กษา ประจํ าป
การศึกษา 2560 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
3. วันที่ 12 มิถุนายน 2561 ผูอํานวยการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.)
ครั้งที่ 6/2561 ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน
4. วั นที่ 13 มิ ถุนายน 2561 ผูอํ านวยการเขารวมการจั ดทํ าบั นทึ กขอตกลงความร วมมื อ
(MOU) กลุมศรีอยุธยา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ปทุมธานี
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5. วันที่ 13 มิถุนายน 2561 ผูอํานวยการเขารวมรับฟงการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 6/2561 ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน
6. วันที่ 26 มิถุ นายน 2561 ผู อํานวยการประชุ มคณะกรรมการบริ หารงานบุ คคลประจํ า
มหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 5/2561 ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน
ฝายงานวิจัย
1. วันที่ 13 มิถุ นายน 2561 ผูบริหารและเจาหนาที่เขารวมกิจกรรม KM DAY ประจําป 2561
ณ หองประชุมตนโมก
2. วันที่ 14 มิถุนายน 2561 ผูบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนาเขารวมประชุมแผนการดําเนิน
โครงการ Multi Mentoring System (MMS) ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พารค กรุงเทพฯ
3. วันที่ 23 มิถุนายน 2561 ผูบริหารเขารวมพิ ธีเป ดโครงการประชุมนํ าเสนอผลงานวิ จัน
ระดับชาติ และนานาชาติ ครั้งที่ 5 และ ครั้งที่ 14 ณ ห องประชุมหลวงพ อวั ดไรขิ งอุปถัมภ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร
4. ขอขอบคุ ณ มหาวิ ทยาลั ยที่ ให ร วมเป นเจ าภาพจั ดงานการประชุ มวิ ชาการนานาชาติ
ระหวางวันที่ 5 – 6 กรกฎาคม 2561 และขอเรียนเชิญอธิการบดีเขารวมพิธีเปดในวันที่ 5 กรกฎาคม 2561
โดยนั กศึ กษาจะได รับประโยชน ในการแสดงศิ ลปวัฒ นธรรม การเป ดบู ธ และนั กศึ กษาได สื่ อสารเป น
ภาษาอังกฤษกับนักวิจัย เพื่อเผยแพรมหาวิทยาลัยตอไป
5. วันที่ 12 มิถุนายน 2561 การทํา MOU แทนมหาวิทยาลัยกับกลุมศรีอยุธยา ที่ประชุมได
แตงตั้งผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาเปนหัวหนา และจะมีการจัดประชุมวิชาการในกลุ มเครื อขาย
ภายในเดือนกรกฎาคม 2561 นี้
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5.8 ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
สาระสําคัญโดยยอ
ผลการดําเนินงาน เดือนพฤษภาคม 2561
1. วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 ประชุ มวิพากษ หลั กสู ตรบริหารธุรกิ จมหาบั ณฑิ ต สาขาวิชา
บริหารธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ณ หอง 3025 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย
แผนการดําเนินงาน เดือนมิถุนายน 2561
1. วันที่ 9 มิถุนายน 2561 ทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา หลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ณ หอง 3025 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย
2. วั นที่ 17 มิ ถุ นายน 2561 ทวนสอบมาตรฐานผลสั มฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนั กศึ กษา
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ณ หอง 3025 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย
3. วันที่ 23 มิถุนายน 2561 สอบขอเขียนนักศึกษาใหมหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขา
วิชาชีพครู ประจําปการศึกษา 2561 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
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4. วันที่ 24 มิถุนายน 2561 สอบสัมภาษณ นักศึกษาใหมหลั กสูตรประกาศนียบั ตรบั ณฑิ ต
สาขาวิชาชีพครู ประจําปการศึกษา 2561 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
5. วันที่ 24 มิถุนายน 2561 สั มมนาระหว างการฝ กปฏิ บั ติ การสอนในสถานศึ กษา 2
ครั้งที่ 1 ณ หองประชุม 317 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
6. โครงการยกระดับการพั ฒนาหลั กสู ตรระดับบั ณฑิ ตศึกษา การจั ดสั มมนาในเรื่องของ
การยกระดับการพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 ไดเรียนเชิญ ผศ.ดร.สุชาติ
ตันธนะเดชา ไดรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูกับคณาจารย
7. ขณะนี้อาคารบัณฑิตไดรับผลกระทบจากการกอสรางหนาอาคาร คือ สายโทรศัพทชํารุด
มาหลายสัปดาหแลว เนื่องจากมีการตอกเสาเข็มทําใหสายชํารุด และระบบน้ํา ทําใหน้ําไมไหล ไดแจงงาน
อาคารสถานที่ไปแลว
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5.9 ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี
สาระสําคัญโดยยอ
1. วันที่ 14 มิถุนายน 2561 จะมีพิธีปดกีฬาสานสัมพันธบุคลากรภายใน มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจําป 2561 โดยบุคลากรจะไปรวมในงานนี้ และจะมีบางสวนที่ประจํา
อยูหนวยงาน
2. มหาวิทยาลัยจะเปนศูนยสอบของสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (กพ.)
ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2561 ขณะนี้กําลังดําเนินการจัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
3. วั น ที่ 29 มิ ถุ น ายน 2561 ขอเชิ ญ ร ว มภาคภู มิ ใ จกั บ ก า วที่ ยิ่ ง ใหญ 113 ป
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถิ่น โดยขอใหคณาจารย
และบุคลากรแตงกายดวยชุดปกติขาวโดยพรอมเพรียงกัน
งานบริหารงานบุคคล
ผลการดําเนินงาน ประจําเดือนพฤษภาคม 2561
1. ประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารงานบุ ค คลประจํ า มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ รพระนคร
ศรีอยุธยา ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 30 เมษายน 2561
2. ประชุ ม กลั่ น กรองเลื่ อ นเงิ น เดื อ นข า ราชการพลเรื อ นในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาและ
ลูกจางประจํา วันที่ 23 พฤษภาคม 2561
3. บุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ พระนครศรีอยุธยา ลาออกจาการปฏิบัติหน าที่
จํานวน 4 ราย
3.1 นางสาวจิ ร าภา แสงเรื อ ง พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย ตํ าแหน ง อาจารย สั ง กั ด
คณะวิทยาการจัดการ ลาออกจากการปฏิบัติหนาที่ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2561
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3.2 Mr.Phillip Y.Freiberg เจ า หน า ที่ ประจํ า ตามสั ญ ญ า ตํ า แหน ง อาจารย
ชาวตางชาติ สังกัดคณะมนุษ ยศาสตรแ ละสังคมศาสตร ลาออกจากการปฏิบั ติหน าที่ เมื่อ วัน ที่ 30
พฤษภาคม 2561
3.3 นายเจษฎา ทองธานี พนั ก งานมหาวิท ยาลัย สั งกั ด ฝา ยสวัส ดิ ก ารและจั ด หา
รายได กองกลาง สํานักงานอธิการบดี ลาออกจากการปฏิบัติหนาที่ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2561
3.4 นายสําราญ แสงอรุณ เจาหนาที่ประจําตามสัญ ญา สังกัดกองพัฒ นานักศึกษา
ลาออกจากการปฏิบัติหนาที่ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2561
4. ประกาศรับโอนขา ราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหนงประเภทวิช าการ
สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ตั้งแตวันที่ 7 พฤษภาคม – 11 มิถุนายน 2561
5. ประกาศรั บ สมั ค รสอบแข ง ขั น เพื่ อ บรรจุ แ ละแต ง ตั้ ง บุ ค คลเข า เป น พนั ก งาน
มหาวิท ยาลั ย ตํ าแหน งประเภทสนั บสนุน วิช าการ ครั้งที่ 3/2561 ตั้ งแต วันที่ 11 พฤษภาคม – 23
พฤษภาคม 2561
แผนการดําเนินงาน ประจําเดือนมิถุนายน 2561
1. กําหนดการประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ (ก.พ.ว.) ครั้งที่ 4/2561
วันที่ 11 มิถุนายน 2561
2. กําหนดการประชุมคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ เพื่ อทํ าหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการ
และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2561
3. กําหนดประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏรพระนครศรี
อยุธยา ครั้งที่ 5/2561 วันที่ 24 กรกฎาคม 2561
งานการเงินและบัญชี
1. รายงานผลการดําเนินงาน รายงานการรับเงิน – การจายเงิน ประจําเดือนพฤษภาคม 2561
งานพัสดุ
รายงานการดําเนินงานของงานพัสดุประจําวันที่ 2 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2561
มหาวิทยาลัยไดอนุมัติคาใชจายเงินคงเหลือในคลัง จํานวน 7 รายการ ดังนี้
1. งานปรับพื้น โรงยิ ม 2 จํานวนเงิน 999,700 บาท (เก าแสนเก าหมื่น เก าพั นเจ็ด รอย
บาทถวน) ดําเนินการเบิกจายแลว
2. งานปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณรอบคณะวิทยาการจัดการ ลงนามในสัญญาแลว สัญญา
เลขที่ 43/2561 เปนจํานวนเงิน 2,185,400 บาท (สองลานหนึ่งแสนแปดหมื่นหาพันสี่รอยบาทถวน)
ขยายเวลาออกไปอีก 20 วัน สิ้นสุดสัญญาวันที่ 5 มิถุนายน 2561 ขณะนี้อยูระหวางดําเนินการตาม
สัญญา
3. งานปรับปรุงภูมิทัศนหอดูดาว เบิกจายเรียบรอยแลว
4. งานปรับปรุงหองบริการอินเทอรเน็ต เบิกจายเรียบรอยแลว
5. งานปรับปรุงหองประชุมใหญ อาคาร 100 ป อยูระหวางขอความเห็นชอบราคากลาง
6. งานจ างเหมาทํ าพื้ นคอนกรีตพิ มพ ลาย อาคารศู นยภาษาและคอมพิ วเตอร เบิ กจ าย
เรียบรอยแลว
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7. งานปรับปรุงซอมแซมพื้นและผนังอาคารบัณฑิตวิทยาลัย เบิกจายเรียบรอยแลว
8. งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบลงทุ นคาที่ดินสิ่ งก อสราง
รายการที่ว งเงิน ไมเกิน 100,000 บาท ได ดําเนินการเบิ กจา ยแลว สวนรายการที่ดํ าเนิ น การจัด หา
รวมกันดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) มีรายการดังนี้ที่อยูระหวางดําเนินการ
(1) ครุภัณฑการศึกษาของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จํานวน 4 รายการ ไดแก
1.1 ชุดฝกปฏิบัติทางสถิติ และควบคุมคุณภาพ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ 72/2561
สงมอบครุภัณฑแลว อยูระหวางเบิกจาย
1.2 ชุดฝกปฏิบัติการระบบฝงตัวอุตสาหกรรม อยูระหวางรอสงมอบครุภัณฑ
1.3 ชุดฝกปฏิบัติการดานโลหะวิทยา อยูระหวางรอสงมอบครุภัณฑ
1.4 ชุดฝกปฏิบัติการสรางตนแบบงานอุตสาหกรรมเพื่อรองรับนวัตกรรม อุตสาหกรรม
4.0 ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ 72/2561 สงมอบครุภัณฑแลว อยูระหวางเบิกจาย
(2) ชุ ด ครุภั ณ ฑ ห อ งปฏิ บั ติ ก าร จํ า นวน 10 ชุ ด ประจํ า คณะวิ ท ยาการจั ด การ
อยูระหวางตรวจรับและเบิกจาย
(3) ครุภัณ ฑ ป ระจําสาขาเคมี สาขาจุ ลชีววิท ยา สาขาวิ ทยาศาสตรก ารอาหาร
สาขาสปาและความงาม และ สาขาเกษตรศาสตร จํานวน 12 รายการ ไดแก
3.1 เครื่องทําน้ําบริสุทธิ์ สูญญากาศ สัญ ญาซื้อขายเลขที่ 62/2561 อยูระหวาง
รอสงมอบครุภัณฑ
3.2 เครื่องกลั่นระเหยระบบสูญญากาศ สัญญาซื้อขายเลขที่ 62/2561 อยูระหวาง
รอสงมอบครุภัณฑ
3.3 เครื่องเก็บ ตัว อยางอากาศสํา หรับ อัต ราการไหลสู ง ใบสั่ งซื้อ /สั่งจ างเลขที่
60/2561 อยูระหวางตรวจรับ
3.4 เครื่อ งเก็ บ ตั ว อย า งอากาศทางชี ว ภาพ ใบสั่ งซื้ อ /สั่ งจ า งเลขที่ 60/2561
อยูระหวางตรวจรับ
3.5 เครื่องทําน้ํากลั่น ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ 61/2561 อยูระหวางรอสงมอบครุภัณฑ
3.6 เครื่องปดฝากระปอง สัญญาซื้อขายเลขที่ 62/2561 อยูระหวางรอสงมอบครุภัณฑ
3.7 ตูเก็บสารเคมี ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ 61/2561 อยูระหวางรอ สงมอบครุภัณฑ
3.8 เครื่องแกสโครมาโตรกราฟ (Gas Chromatograph)
3.9 เครื่องแมสสเปคโตมิเตอร
3.10 ตูปลอดเชื้อ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ 63/2561 อยูระหวางรอ สงมอบครุภัณฑ
3.11 เครื่องชั่งทศนิยม 3 ตําแหนง อยูระหวางเบิกจาย
3.12 เครื่องกลั่นน้ํา สัญญาซื้อขายเลขที่ 62/2561 อยูระหวางรอ สงมอบครุภัณฑ
(1) ครุภั ณ ฑ ก ล อ งโทรทรรศน 24 นิ้ ว พร อ มอุ ป กรณ ป ระกอบกล อ ง
ลงนามในสัญญาแลว สัญญาเลขที่ 50/2561 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2561 ระยะเวลาสงมอบภายใน 4
สิงหาคม 2561
(2) ครุภัณฑเครื่องพิมพขนาดใหญหนากวาง 60 นิ้ว ของสถาบันอยุธยาศึกษา
เบิกจายแลว
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(3) ครุ ภั ณ ฑ เครื่ อ งมั ล ติ มี เดี ย โปรเจคเตอร 3,500 ANSL ประจํ า คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เบิกจายแลว
(4) ครุ ภั ณ ฑ ชุ ด กล อ งวงจรป ด ลงนามในสั ญ ญาแล ว สั ญ ญาเลขที่
58/2561 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ 2561 ระยะเวลาสงมอบภายใน 22 เมษายน 2561
(5) งานปรั บ ปรุ งระบบไฟฟ า และติ ด ตั้ ง หม อ แปลง อาคาร 2 ผู ช นะ
การเสนอราคามา ลงนามในสั ญ ญาแล ว สั ญ ญาเลขที่ 59/2561 ลงวั น ที่ 27 กุ ม ภาพั น ธ 2561
ระยะเวลาดําเนินการ 270 วัน สงมอบงานแลว เบิกจายแลว
(6) งานปรับปรุงระบบไฟฟา ถนนสายหลักและสิ่งกอสรางประกอบ ผูชนะ
การเสนอราคามาลงนามในสัญ ญาแลว สัญญาเลขที่ 59/2561 ลงวันที่ 28 กุ มภาพั นธ 2560 สิ้นสุด
สัญญา 24 พฤศจิกายน 2561
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5.10 ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ
- ไมมี -

ระเบียบวาระที่ 5.11 ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน
สาระสําคัญโดยยอ
1. ผลการดําเนินงาน ประจําเดือนพฤษภาคม–มิถุนายน พ.ศ. 2561
2. แผนการดําเนินงานประจําเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561
3. สรุปผลการดําเนินงานตามแผนการใชจายงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัย ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จําแนกตามประเภทงบประมาณ ขอมู ลสะสม
ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2560 –31 พฤษภาคม 2561
4. สรุปผลการดําเนินงานตามแผนการใชจายงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จําแนกตามประเภทรายจาย ขอมูลสะสม ตั้งแต
วันที่ 1 ตุลาคม 2560 –31 พฤษภาคม 2561
5. สรุปผลการดําเนินงานตามแผนการใชจายงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จําแนกรายหนวยงาน ขอมูลสะสม ตั้งแตวันที่ 1
ตุลาคม 2560 – 31 พฤษภาคม 2561
6. สรุปผลการดําเนินงานตามแผนการใชจายงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2561 (ภาพรวม) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จําแนกรายหน วยงาน ขอมูลสะสม
ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2560 – 31 พฤษภาคม 2561
7. สรุปขาวยุทธศาสตรดานการศึกษาที่เกี่ยวของ
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มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5.12 ผูอํานวยการกองกลาง
ขอมูลตามที่สํานักงานอธิการบดีเสนอ

ระเบียบวาระที่ 5.13 ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา
สาระสําคัญโดยยอ
ผลการดําเนินงาน เดือนพฤษภาคม – มิถนุ ายน 2561
1. วั นที่ 28 - 30 พฤษภาคม 2561 โครงการอบรมเชิ งปฏิ บั ติ การผู นํ านั กศึ กษา เพื่ อ
การพัฒนากิจกรรมนักศึกษาสูความเปนเลิศ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจบุรีและมาแคนนรีสอรท จังหวัด
กาญจนบุรี
2. วันที่ 4 มิถุนายน 2561 งานปจฉิมนิเทศนักศึกษา ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย
แผนการดําเนินงาน เดือนมิถุนายน 2561
1. วั น ที่ 19 มิ ถุ น ายน 2561 ต อ นรั บ คณะศึ ก ษาดู ง านด า นกิ จ การนั ก ศึ ก ษาจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ณ หองประชุม กองพัฒนานักศึกษา
2. วันที่ 20 - 24 มิ ถุ นายน 2561 โครงการค ายแลกเปลี่ยนเรียนรู สั งคมพหุ วัฒนธรรม
ประจําป 2561 ณ หองประชุมอาคาร 100 ปและคาวาริรีสอรท จ.พระนครศรีอยุธยา
3. วั น ที่ 28 - 29 มิ ถุ น ายน 2561 นํ าบุ ค ลากรกองพั ฒ นานั กศึ ก ษาไปศึ กษาดู งาน
ดานกิจการนักศึกษา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5.14 ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา
สาระสําคัญโดยยอ
ผลการดําเนินงาน เดือนพฤษภาคม 2561
1. วันที่ 23 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2561รับ สมัครนักศึกษาภาคปกติ
ประจําปการศึกษา 2561 (รอบ 5 ครั้งที่ 1) ณ กองบริการการศึกษา
2. วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2561 รับสมัครนักศึกษาภาคพิเศษ
(เสาร-อาทิตย) ภาคเรียนที่ 1/2561 ณ กองบริการการศึกษา
3. วัน ที่ 9 พฤษภาคม 2561 ประชุมคณาจารยที่สอนภาษาอั งกฤษในการทดสอบวั ด
ระดับพื้นฐานภาษาอังกฤษ (ARU Test) เวลา 13.00 น. ณ หองประชุมสํานักงานอธิการบดี
4. วันที่ 15 - 18,21 พฤษภาคม 2561 นักศึกษาภาคปกติ ประจําปการศึกษา 2/2560
สอบปลายภาคเรียน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
5. วั น ที่ 23 พฤษภาคม 2561 ประชุม คณะกรรมการสภาวิ ชาการ ครั้ งที่ 7/2561
เวลา 09.00 น. ณ หองประชุมอยุธยา-อาเซียน
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6. วัน ที่ 23 พฤษภาคม 2561 ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์ส อบขอเขียน คณะครุศาสตร
และประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณคณะมนุษยศาสตรฯ คณะวิทยาศาสตรฯ และคณะวิทยาการ
จัดการ เวลา 14.00 น. ณ กองบริการการศึกษา/www.aru.ac.th
7. วัน ที่ 26 พฤษภาคม 2561 สอบสัมภาษณ นัก ศึกษาภาคปกติ ป ระจํ าป การศึก ษา
2561 (รอบ 5 ครั้งที่ 1) 4 คณะ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
8. วัน ที่ 28 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 เป ดภาคเรีย นภาคฤดู
รอน/เริ่มเรียน ภาคเรียนที่ 3/2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
9. วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 ประกาศผลการคัดเลือกเปนนักศึกษา ภาคปกติ ประจําป
การศึกษา 2561 (รอบ 5 ครั้งที่ 1) เวลา 13.00 น. ณ กองบริการการศึกษา/www.aru.ac.th
10. วั น ที่ 31 พฤษภาคม 2561 รายงานตั ว และยื น ยั น สิ ท ธิ์ เป น นั ก ศึ ก ษาภาคปกติ
ประจําปการศึกษา 2561 (รอบ 5 ครั้งที่ 1) เวลา 08.30 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย
แผนการดําเนินงาน เดือนมิถนุ ายน 2561
1. วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2561รับสมัครนักศึกษาภาคพิเศษ
(เสาร - อาทิตย) ภาคเรียนที่ 1/2561 ณ กองบริการการศึกษา
2. วันที่ 1 มิถุนายน 2561 นักศึกษาใหม ภาคปกติ ประจําปการศึกษา 2561 ทดสอบ
กอนเรียนการอบรมปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ณ อาคาร 100 ป ศูนยภาษาและคอมพิวเตอร
3. วันที่ 4 มิถุนายน 2561 ประกาศหองเรียนการอบรมปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ณ
กองบริการการศึกษา www.aru.ac.th
4. วัน ที่ 5 - 29 มิถุนายน 2561 และ 2 กรกฎาคม 2561 นั กศึก ษาใหม ภาคปกติ
ประจํ า ป ก ารศึ ก ษา 2561 อบรมปรั บ พื้ น ฐานภาษาอั ง กฤษ ณ อาคาร 100 ป ศู น ย ภ าษาและ
คอมพิวเตอร
5. วั น ที่ 10 มิ ถุ น ายน 2561 มหาวิ ท ยาลั ย ส งรายชื่ อ นั ก ศึ ก ษาภาคปกติ ประจํ า ป
การศึกษา 2561 (รอบ 5 ครั้งที่ 1) ใหที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย ณ ที่ประชุมอธิการบดีแหง
ประเทศไทย (ทปอ.)
6. วันที่ 10 มิถุนายน 2561 รายงานตัวนักศึกษาภาคปกติ ประจําปการศึกษา 2561
(รอบ 3 การรับนักศึกษาแบบรับตรงรวมกัน) เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย
7. วัน ที่ 12 มิถุนายน 2561 ถึงวันที่ 8 กรกฎาคม 2561 รับ สมัค รนักศึ กษาภาคปกติ
ประจําปการศึกษา 2561 (รอบ 5 ครั้งที่ 2) ณ กองบริการการศึกษา
8. วันที่ 12 - 24 มิถุน ายน 2561 ผูสมั ครเปนนักศึกษาภาคปกติ ประจําป การศึก ษา
2561 (รอบ 5 ครั้งที่ 1) ยืนยันสิทธิ์การเปนนักศึกษา Clearing House) ณ ที่ป ระชุมอธิการบดีแหง
ประเทศไทย (ทปอ.) www.tcas.cupt.net
9. วันที่ 14 มิถุนายน 2561 มหาวิทยาลัยสงรายชื่อผูผานสัมภาษณการเปนนักศึกษา
(รอบ 3 การรับนักศึกษาแบบรับตรงรวมกัน) ใหที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.)
ณ ที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.)
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10. วันที่ 14 มิถุนายน 2561 ที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.) ประกาศผล
สัมภาษณการเปนนักศึกษา (รอบ 3 การรับนักศึกษาแบบรับตรงรวมกัน) ณ ที่ประชุมอธิการบดีแห ง
ประเทศไทย (ทปอ.) www.tcas.cupt.net
11. วัน ที่ 16 มิ ถุนายน 2561 ที่ป ระชุม อธิ การบดีแ ห งประเทศไทย (ทปอ.) ส งรายชื่ อ
ผูยืนยันสิทธิ์ตอมหาวิทยาลัย ณ สํานักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กองบริการการศึกษา
12. วันที่ 18 - 22 มิถุนายน 2561 จัดตารางเรียนตารางสอนนักศึกษาภาคปกติ ประจํา
ภาคเรียนที่ 1/2561 ณ กองบริการการศึกษา
13. วั น ที่ 22 มิ ถุ น ายน 2561 ประชุ ม คณะกรรมการประเมิ น ผลการศึ ก ษา ครั้ ง ที่
2/2561 ประจําภาคเรียนที่ 2/ 2560 เวลา 15.00 น. ณ หองประชุมอยุธยา-โปรตุเกส
14. วันที่ 27 มิถุนายน 2561 ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 8/2561 เวลา
09.00 น. ณ หองประชุมอยุธยา-อาเซียน
15. วั น ที่ 29 มิ ถุ น ายน 2561 รายงานตั ว และยื น ยั น สิ ท ธิ์ เป น นั ก ศึ ก ษา ภาคปกติ
ประจําปการศึกษา 2561 (รอบ 3 การรับนักศึกษาแบบรับตรงรวมกัน) เวลา 08.30 น. ณ กองบริการ
การศึกษา
16. วั น ที่ 30 มิ ถุ น ายน 2561 ถึ ง วั น ที่ 1-6 กรกฎาคม 2561 อาจารย ผู ส อนส ง ผล
การเรียนผานระบบออนไลน ภาคฤดูรอน 3/2560 ครั้งที่ 1 ณ กองบริการการศึกษา
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5.15 หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน
สาระสําคัญโดยยอ
ผลการดําเนินงานเดือนพฤษภาคม 2561
1. รายงานติดตามการดําเนินการตามขอเสนอแนะตามรายงานผลการตรวจสอบเงิน
นอกงบประมาณ ประจํา เดือ นธัน วาคม พ.ศ.2560 และการให ข อ เสนอแนะเพิ่ ม เติ ม ติด ตามผล
การดํ า เนิ น งานแก ไขข อ ผิ ด พลาดตามขอ เสนอแนะของหน ว ยตรวจสอบภายใน ตามรายงานผล
การตรวจสอบเงินนอกงบประมาณ ประจําเดือนธันวาคม พ.ศ.2560 และใหขอเสนอแนะในการแกไข
ปญหาเพิ่มเติม ดําเนินการแลวเสร็จ วันที่ 4 พฤษภาคม 2561
2. รายงานผลการตรวจสอบงบทดลองเงิน นอกงบประมาณ ประจํ าเดื อนมกราคม
พ.ศ.2561 ดําเนินการตรวจสอบงบทดลองเงินนอกงบประมาณ ประจํ าเดือนมกราคม พ.ศ.2560
ของระบบบั ญ ชี 3 มิติ และได เสนอแนะให งานการเงินและบั ญ ชีดํ าเนิ น การตรวจสอบและแก ไ ข
ใหถูกตอง ดําเนินการแลวเสร็จ วันที่ 8 พฤษภาคม 2561
3. ลงพื้ น ที่ ต รวจสอบร า นค า ตลาดนั ด มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรี อ ยุ ธ ยา
ดํ าเนิน การลงพื้ นที่ ต รวจสอบรานคาในตลาดนั ด เพื่อตรวจสอบความมีอยูจริง ความเป น ป จจุ บั น
ของขอมูลรายละเอียดผูคา และการปฏิบัติตามบันทึกขอตกลง เรื่อง การใชสถานที่เพื่อจําหนายสินคา
ในวันเสาร-อาทิตย ดําเนินการแลวเสร็จ วันที่ 19 พฤษภาคม 2561
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4. รายงานผลการตรวจสอบงบทดลองเงินนอกงบประมาณ ประจํ าเดือนกุมภาพัน ธ
พ.ศ.2561 ดําเนินการตรวจสอบงบทดลองเงินนอกงบประมาณ ประจําเดือนกุมภาพั นธ พ.ศ.2560
ของระบบบั ญชี 3 มิติ และไดเสนอแนะใหงานการเงินและบัญ ชีดําเนิน การตรวจสอบและแกไขให
ถูกตอง ดําเนินการแลวเสร็จ วันที่ 17 พฤษภาคม 2561
5. รายงานผลการลงสํารวจพื้ นที่ตลาดนัด มหาวิทยาลัย ราชภั ฏพระนครศรีอยุ ธยา
รายงานขอ สังเกต/ปญ หา และผลของการลงสํารวจพื้น ที่ต ลาดนัด เมื่ อวั น ที่ 19 พฤษภาคม 2561
และให ขอเสนอแนะให คณะกรรมการตลาดนั ดฯ พิ จารณาเพื่อ แก ไขป ญ หา ดําเนิ น การแลว เสร็ จ
วันที่ 28 พฤษภาคม 2561
6. รายงานผลการตรวจสอบงบทดลองเงิน นอกงบประมาณ ประจํ าเดื อ นมี น าคม
พ.ศ.2561 ดําเนิ นการตรวจสอบงบทดลองเงิน นอกงบประมาณ ประจํ าเดื อ นมี น าคม พ.ศ.2560
ของระบบบั ญ ชี 3 มิ ติ และได เสนอแนะให งานการเงิน และบั ญ ชีดํา เนิ น การตรวจสอบและแก ไข
ใหถูกตอง ดําเนินการแลวเสร็จ วันที่ 28 พฤษภาคม 2561
7. วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 การบริหารจัดการบัญชีเงินรายไดตลาดนั ด มหาวิทยาลั ย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ใหขอเสนอแนะในการบริหารจัดการบัญชีเงินฝากของเงินรายไดตลาดนัด
8. ขณะนี้สํา นั กงานตรวจเงินแผนดินไดเขามาตรวจสอบมหาวิทยาลัยตามรอบปกติ
จึงขอใหแตละหนวยงานเตรียมบัญชีคุมครุภัณฑไว
แผนการดําเนินงาน ประจําเดือนมิถุนายน 2561
1. ตรวจสอบการปฏิบัติงานในระบบงานความรับผิดทางละเมิดและแพง
- ระบบงานความรับผิดทางละเมิด
- ระบบงานความรับผิดทางแพง
- ระบบงานผิดสัญญารับทุน/ลาศึกษา
- ระบบงานฐานขอมูลลูกหนี้ งานนิติการ
2. ตรวจสอบดานเทคโนโลยีสารสนเทศ IT สอบทานระบบรักษาความมั่นคงปลอดภั ย
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
3. ตรวจสอบงบทดลองเงินนอกงบประมาณประจําเดือน งานการเงินและบัญชี
4. สอบทานบัญชีเงินฝากธนาคารของมหาวิทยาลัย งานการเงินและบัญชี
5. การบริ ก ารให คํ า ปรึ ก ษา เพื่ อ เพิ่ ม คุ ณ ค า และปรั บ ปรุ ง กระบวนการทํ า งาน
การควบคุมภายใน ทุกหนวยงาน
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5.16 ประธานคณะกรรมการดําเนินงานศูนยฝกปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ
(อาคารสวนหลวง)
- ไมมี –
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ระเบียบวาระที่ 5.17 รองอธิการบดี
ระเบียบวาระที่ 5.17.1 รองอธิการบดีฝายบริหาร
สาระสําคัญโดยยอ
1. งานอาคารสถานที่
1.1 การปรับปรุงถนนสายหลัก ระบบสายสงไฟฟ าและสายสัญ ญาณการสื่อสารตั้งแต
ประตูทางเขามหาวิทยาลัยไปจนถึงอาคารเรียนรวมและโรงอาหาร ขณะนี้อยูระหวางการวางทอระบาย
น้ํา และตอกเสาเข็มทําฐานรากของโครงสรางหลังคาคลุมทางเทา และเตรียมการเพื่อการเทคอนกรีต
ผิ ว ถนนในช วงแรก (ตั้ งแตแ ยกกองพัฒ นานั ก ศึก ษาจนถึง แยกอาคารคณะครุศ าสตร ) รับ แจงจาก
ผู รับจางคาดวาจะใชเวลาประมาณ 3 เดือน เพื่อกอสรางผิวถนนโดยตลอดเสนทางเพื่อใหใชการได
กอนที่งานในสวนอื่นจะดําเนินการแลวเสร็จในชวงเดือนพฤศจิกายน 2561
เนื่องจากอยูในระหวางการกอสรางปรับปรุงระบบระบายน้ําใหม และอยู ในชวงฤดู
ฝนทํ าใหมีน้ําปริม าณมากจึงอาจทําใหเกิดปญ หาน้ําทวมขังระบายไมทันในบางพื้น ที่ ทางกองกลาง
สํานักงานอธิการบดีจะดําเนินการแกไขเพื่อเปนการบรรเทาปญหาโดยเร็วแตอาจเกิดความไมสะดวก
บางจึงตองขออภัยมา ณ ที่นี้
1.2 อยูระหวางกระบวนการจัดซื้อจัดจางเพื่อการกอสรางลานจอดรถจักรยานยนตและ
รานถายเอกสาร ที่จะทําการกอสรางบริเวณพื้นที่วา งระหวางดา นหลังอาคาร 3 และอาคารบรรณ
ราชนครินทร คาดวาจะลงนามในสัญญาจางไดในสัปดาหแรกของเดือนมิถุนายน 2561 นี้
1.3 อยูระหวางการเตรียมการเพื่อพัฒ นาพื้นที่บ ริเวณโรงอาหารเดิ ม (หลังจากยายโรง
อาหารไปอาคารหลังใหม) โดยการพัฒนาเปนลานอเนกประสงคที่มีหลังคาคลุม
1.4 อยู ระหว างกระบวนการจั ด ซื้อ จั ด จ า งซ อ มปรับ ปรุ ง ฟ น สภาพรถบั ส โดยสารเลข
ทะเบียน 40-0444 ที่มีอายุการใชงานตั้งแตป พ.ศ.2544 เพื่อความปลอดภัยและใหมีสภาพพรอมใช
งานตอไป
1.5 อยูระหวางการปรับปรุงอนุสรณสถานและศาลาทานเฉกอะหมัด มีความคืบหนาใน
การดําเนินการโดยผูรับจางไดปรับพื้นที่บริเวณโดยรอบเพื่อปรับแตงภูมิทัศน และกอสรางกําแพงแกว
รอบอนุสรณสถาน เริ่มรื้อถอนวัสดุพื้นผิวเพื่อเปลี่ยนใหม เปลี่ยนหลังคาศาลาและฝาเพดาน
1.6 โครงการปรับภูมิทัศนรอบอาคาร 41 คณะวิทยาการจัดการอยูระหวางดําเนินการ
โดยไดก อสรางถนนจากหนาอาคารตัดออกบริเวณประตูดานคณะวิทยาศาสตร โดยจะมีการกอสราง
งานพื้ น ผิ ว คอนกรี ต เพิ่ ม ในบริ เวณอาคาร 5 เพื่ อ การใช ป ระโยชน สํ า หรั บ กิ จกรรมนั ก ศึ ก ษาของ
คณะวิทยาศาสตรเปนงานเพิ่มเติม
2. งานบริหารทั่วไปและประชาสัมพันธ
2.1 มหาวิทยาลัยจะขับเคลื่อนโครงการ Green University อยางเปนรูปธรรม หลังจาก
การศึ ก ษาดู ง านที่ มรภ.รํ า ไพพรรณี ที่ ไ ด รั บ การรั บ รองตามเกณฑ UI ให เป น มหาวิ ท ยาลั ย ที่ มี
การบริหารจัดการดาน Green University ในปที่ผานมาเปนอันดับที่ 1 ของกลุมราชภัฏ อันดับที่ 4
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ของประเทศ และอันดับ ที่ 122 ของโลก โดยจะเปดโอกาสใหทุกหนวยงานเสนอโครงการเพื่อขอรับ
การจัดสรรงบประมาณในการดําเนินการพัฒนาใหเปนไปตามตัวชี้วัด 6 ดานของ Green University
ระดับหนวยงาน ซึ่งจะไดชี้แจงขั้นตอนวิธีการในรายละเอียดตอไป
2.2 การดําเนินการทบทวนปรับปรุงการจัดทําแผนอัตรากําลังระยะ 4 ป ของทุกหนวยงาน
ยังอยูในระหวางการดําเนินการ โดยคาดวาจะใชเวลาดําเนินการอีก 1 เดือน
2.3 มหาวิทยาลัยจะเปนสวนหนึ่งในการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ให เปน Smart Provinceภายในป ค.ศ.2020 ช วยเสริมศัก ยภาพด านการท อ งเที่ ย ว การคายุ ค ใหม
และการเกษตรรายไดสูง โดยบริษัท กสท.โทรคมนาคม ใหการสนับสนุนดานเทคโนโลยีและองคความรู
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5.17.2 รองอธิการบดีฝา ยนโยบายและแผน
สาระสําคัญโดยยอ
ผลการดําเนินงาน ประจําเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2561
1. วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 การประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา (ก.บ.) ครั้งที่ 5/2561 เวลา 13.30 น. ณ หองประชุมอยุธยา-อาเซียน
2. วัน ที่ 17 พฤษภาคม 2561 การประชุมคณะกรรมการสอบสวนวินัยมหาวิ ทยาลั ย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เวลา 09.30 น. ณ หองประชุมอยุธยา-ฮอลันดา
3. วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 การอบรมผูใชงานระบบบริหารจัดการดานงบประมาณ
และการคลัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 เวลา 08.30 -16.30 น. ณ หอง 31118 อาคารศูน ย
ภาษา และคอมพิวเตอร (อาคาร 100 ป)
4. วัน ที่ 17 พฤษภาคม 2561 การประชุ ม คณะกรรมการติ ด ตามเรง รั ด การใช จ า ย
งบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 เวลา 13.30 น. ณ หองประชุม 3 ชั้น 4 อาคาร 4 ชั้น
ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
5. วันที่ 21- 22 พฤษภาคม 2561 การประชุมเชิงปฏิ บัติการเพื่อ จั ด ทํ าแผนปฏิ บั ติ
ราชการประจําป พ.ศ.2562 มหาวิทยาลัย ราชภัฏพระนครศรีอยุ ธยา ณ โรงแรมเดอะกรีน เนอรี่
รีสอรทเขาใหญ จังหวัดนครราชสีมา
6. วัน ที่ 23 พฤษภาคม 2561 ประธานการประชุม คณะกรรมการประจํ า สถาบั น
อยุธยาศึกษา เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ หองประชุมสถาบันอยุธยาศึกษา
7. วัน ที่ 25 พฤษภาคม 2561 การประชุมคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมิ น ผลงานของมหาวิท ยาลั ย ครั้ง ที่ 9/2561 (รวมกั บ คณะกรรมการติ ด ตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย) เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ หองประชุมอยุธยา-โปรตุเกส
8. วั น ที่ 30 พฤษภาคม 2561 การประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารบุ ค คลประจํ า
มหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ครั้งที่ 4/2561 เวลา 09.30 น. ณ หองประชุมอยุธยา-อาเซียน
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9. วั น ที่ 28 พฤษภาคม 2561 ร ว มพิ ธี เป ด โครงการอยุ ธ ยาเมื อ งประวั ติ ศ าสตร
บานเรือนสะอาด หนาบาน นามอง ประจําป พ.ศ. 2561 เวลา 13.00 น. ณ หนาศาลากลางจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
10. วัน ที่ 30 พฤษภาคม 2561 การประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารงบประมาณและ
การเงิน ครั้งที่ 1/2561 เวลา 14.30 น. ณ หองประชุมอยุธยา-อาเซียน
11. วัน ที่ 1 มิถุนายน 2561 การประชุมซักซอมและทําความเข าใจการเสนอโครงการ
เพื่ อ ขอรับ การจั ด สรรงบประมาณ ภายใต แ ผนปฏิ บั ติ ร าชการประจํ า ป ง บประมาณ พ.ศ.2562
ณ มหาวิ ท ยาลั ยราชภั ฏพระนครศรีอยุ ธยา เวลา 10.00 น. ณ หอ ง 3001 ชั้ น 1 อาคารบั ณ ฑิ ต
วิทยาลัย
12. วันที่ 12 มิถุ นายน 2561การประชุม คณะกรรมการบริห าร มหาวิท ยาลั ย ราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา (ก.บ.) ครั้งที่ 6/2561 เวลา 13.30 น. ณ หองประชุม อยุธยา-อาเซียน
(ร าง) บั ญ ชี โครงการหลั ก และตั ว ชี้ วั ด โครงการหลั ก ภายใต แ ผนปฏิ บั ติ ร าชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ตามที่ ก องนโยบายและแผนไดดํ าเนิ น การจั ด ประชุ มเชิงปฏิบั ติก ารเพื่ อ จัด ทํ าแผนปฏิ บั ติ
ราชการประจําป พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เมื่อวัน ที่ 21- 22 พฤษภาคม
พ.ศ.2561 ณ โรงแรมเดอะกรีน เนอรี่ รีสอรท เขาใหญ จ.นครราชสีม า มติที่ป ระชุม เห็ น ชอบ (ราง)
บั ญ ชี โ ครงการหลั ก และตั ว ชี้ วั ด โครงการหลั ก ภายใต แ ผนปฏิ บั ติ ร าชการประจํ า ป ง บประมาณ
พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัย ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประกอบกับ เมื่อ วัน ที่ 1 มิ ถุน ายน พ.ศ. 2561
กองนโยบายและแผนไดจัดประชุมซักซอมและทําความเขาใจการเสนอโครงการเพื่อขอรับการจัดสรร
งบประมาณภายใต แ ผนปฏิ บั ติ ร าชการประจํ า ป ง บประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรี อ ยุ ธ ยา เพื่ อ ให ห น ว ยงานได เตรี ย มจั ด ทํ า คํ า ของบประมาณในระบบบั ญ ชี 3 มิ ติ
โดยกําหนดใหหนวยงานสามารถบันทึกขอมูลไดถึงวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 โดยกองนโยบาย
และแผนจะไดทําการรวบรวม สรุป และวิเคราะหนําเขาที่ประชุมคณะกรรมการวิเคราะหและจัดสรร
งบ ประมาณ ประจํ า ป ง บประมาณ พ.ศ. 2562 มี กํ า หนดนํ า แผนปฏิ บั ติ ร าชการประจํ า ป
พ.ศ. 2562 เสนอตอสภามหาวิทยาลัยภายในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561
แผนการดําเนินงานประจําเดือนประจําเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561
1. วันที่ 13 มิ ถุ นายน 2561 การประชุมสภามหาวิ ทยาลั ย ครั้ งที่ 6/2561 เวลา 09.30 น.
ณ หองประชุมอยุธยา-อาเซียน
2. วันที่ 13 มิถุนายน 2561เปนประธานและมอบรางวัลแนวปฏิบัติที่ดี ARU KM Day ครั้งที่ 3
ประจํ าป งบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏพระนครศรีอยุ ธยา เวลา 08.30 – 12.30 น.
ณ หองประชุมตนโมก อาคารบรรณราชนครินทร
3. วันที่ 13 มิถุนายน 2561 การประชุมคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล
งานของมหาวิ ทยาลั ย ครั้งที่ 10/2561 (รวมกั บคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมิ นผลงาน
ของมหาวิทยาลัย) เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ หองประชุมอยุธยา-โปรตุเกส
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 7/2561
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4. วันที่ 19 มิ ถุนายน 2561 การประชุมคณะกรรมการเรงรัดติดตามการใช จายงบประมาณฯ
ครั้งที่ 9/2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เวลา 13.30 น. ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน
5. วั นที่ 26 - 28 มิ ถุนายน 2561 การประชุ มคณะกรรมการพั ฒ นาและดํ าเนิน งานประกั น
คุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 3/2561 ณ บานทะเลดาว โฮมสเตย จังหวัดจันทบุรี
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5.17.3 รองอธิการบดีฝายวิชาการ
สาระสําคัญโดยยอ
ผลการดําเนินงานเดือนพฤษภาคม 2561
1. การประชุมคณะกรรมการเครือขายอุดมศึก ษาเพื่อพั ฒ นาการศึกษาทั่วไปภาคกลาง
ตอนบน มีวาระสําคัญคือ การประชุมคุณภาพหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มติที่ประชุมที่สําคัญคือกรรมการ
เครื อ ข า ยฯจะสอบถามความชั ด เจนในการประกั น คุ ณ ภาพ หมวดวิ ช าศึก ษาทั่ วไปกั บ สํ านั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา
2. ดําเนินการประสานงานกับคณะกรรมการที่เกี่ยวของในการปดหลักสูตรครุศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการเรียนรูแบบมีเงื่อนไข
3. ดํ า เนิ น การรับ สมั คร สอบคั ดเลื อ ก รายงานตัวนั กศึ ก ษาภาคปกติ รอบ 5 ครั้ งที่ 1
รับตรงอิสระ
4. ประชุ ม คณะกรรมการสภาวิช าการ ครั้งที่ 7/2561 มีวาระสํ าคั ญ คื อ การพิ จ ารณา
หลักสูตรศิลปกรรม ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประยุกตศิลป
แผนงานเดือนมิถุนายน 2561
1. ดําเนินการสอบคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ รอบ 3 การรับนักศึกษาแบบรับตรงรวมกัน
โดย ที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.) สงรายชื่อนักศึกษามาสัมภาษณในวันที่ 10 มิถุนายน
2561
2. ประชุมคณะกรรมการประสานกิจการเครือขายพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทยเขตภาคกลาง
ที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในวันที่ 1 มิถุนายน 2561
3. ทดสอบพื้ น ฐานภาษาอั งกฤษ และจั ดอบรมภาษาอังกฤษพื้ น ฐานกั บ นัก ศึ กษาใหม
ภาคปกติ ระหวางวันที่ 1 มิถุนายน 2561 ถึงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561
4. จั ด การเรีย นการสอนภาคฤดู รอ นสํ า หรับ นั ก ศึ ก ษาภาคปกติ ภาคเรีย นที่ 3/2560
ระหวางวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 5.17.4 รองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษและกฎหมาย
สาระสําคัญโดยยอ
งานนิติการ
1. วั น ที่ 2 พฤษภาคม 2561 ประชุ ม คณะกรรมการสอบวิ นั ย กรณี เบิ กเงิน ราชการ
ซ้ําซอน (นางศิขรินทร สุวรรณทัศน ,นางสาวศิริลักษณ สุคนั ธชาติ)
2. วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 ประชุมคณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางรอยแรง กรณีสง
เกรดชา ครั้งที่ 2/2561 (นางศิขรินทร สุวรรณทัศน,นางสาวศิริลักษณ สุคันธชาติ)
3. วัน ที่ 7 พฤษภาคม 2561 ประชุมคณะกรรมการสอบขอเท็ จ จริงความรับ ผิ ด ทาง
ละเมิด กรณีปลอมและใชวุฒิการศึกษาปลอม ครั้งที่ 4/2561 (นางศิขรินทร สุวรรณทัศน)
4. วันที่ 7 พฤษภาคม 2561 เขารวมกิจกรรมลงนามบันทึกขอตกลง MOU 13 สถาบัน
ตอตานการทุจริตและคอรรัปชั่น (นางสาวศิริลักษณ สุคันธชาติ)
5. วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 ไปสถาบันอนุญาโตตุลาการ ศาลนัดสืบพยาน (นางศราริตา
แจงพันธ)
6. วั น ที่ 9 พฤษภาคม 2561 เข า ร ว มประชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย ครั้ ง ที่ 5/2561
(นางศราริตา แจงพันธ, นางศิขรินทร สุวรรณทัศน ,นางสาวศิริลักษณ สุคันธชาติ)
7. วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 จั ด ประชุ ม คณะกรรมการอุ ท ธรณ แ ละร อ งทุ ก ข ป ระจํ า
มหาวิทยาลัย (นางศราริตา แจงพันธ ,นางศิขรินทร สุวรรณทัศน)
8. วั น ที่ 11 พฤษภาคม 2561 ประชุ ม คณะกรรมการสอบสวนวิ นั ย อย า งรอ ยแรง
กรณีสงเกรดชา ครั้งที่ 3/2561 (นางศิขรินทร สุวรรณทัศน,นางสาวศิรลิ ักษณ สุคนั ธชาติ)
9. วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 ตรวจสอบคุณวุฒิผูที่สมัครเปนประธานอาคารสวนหลวง
(นางศิขรินทร สุวรรณทัศน)
10. วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 เขารวมประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.)
ครั้งที่ 4/2561 (นางศิขรินทร สุวรรณทัศน)
11. วัน ที่ 16 พฤษภาคม 2561 คัดเลือกบุ คคลที่จะดํารงตําแหนงประธานอาคารสวน
หลวง (นางศิขรินทร สุวรรณทัศน)
12. วัน ที่ 17 พฤษภาคม 2561 ประชุมคณะกรรมการสอบวินั ย กรณี เบิ กเงิน ราชการ
ซ้ําซอน (นางศิขรินทร สุวรรณทัศน ,นางสาวศิริลักษณ สุคนั ธชาติ)
13. วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 ประชุม คณะกรรมการกลุมนิ ติกรประจํ ามหาวิทยาลัย
(นางศราริตา แจงพันธ, นางศิขรินทร สุวรรณทัศน ,นางสาวศิริลักษณ สุคันธชาติ)
14. วั น ที่ 19 พฤษภาคม 2561 ประชุ มคณะกรรมการปรั บ ปรุ งและยกร า งกฎหมาย
ของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2561 (นางศราริตา แจงพันธ ,นางศิขรินทร สุวรรณทัศน )
15. วั น ที่ 19 พฤษภาคม 2561 ประชุ ม คณะกรรมการสอบสวนวิ นั ย อย า งรอ ยแรง
กรณีสอนไมตรงตามหลักสูตร (นางศราริตา แจงพันธ ,นางศิขรินทร สุวรรณทัศน)
16. วั น ที่ 20 พฤษภาคม 2561 ประชุ ม คณะกรรมการสอบสวนวิ นั ย อย า งรอ ยแรง
กรณีสอนไมตรงตามหลักสูตร (นางศราริตา แจงพันธ ,นางศิขรินทร สุวรรณทัศน)
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17. วั น ที่ 21 พฤษภาคม 2561 ประชุ ม คณะกรรมการสอบข อ เท็ จ จริ ง ความรับ ผิ ด
ทางละเมิด กรณีปลอมและใชวุฒิการศึกษาปลอม (นางศิขรินทร สุวรรณทัศน)
18. วัน ที่ 23 พฤษภาคม 2561 จัดประชุมคณะกรรมการอุ ทธรณ และรองทุกข ป ระจํา
มหาวิทยาลัย (นางศราริตา แจงพันธ ,นางศิขรินทร สุวรรณทัศน)
19. วั น ที่ 24 พฤษภาคม 2561 ไปสั มมนาของบุ คลากรประจํ า มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรี อ ยุ ธ ยา ที่ จั ง หวั ด จั น ทบุ รี ระหว า งวั น ที่ 24 – 25 พฤษภาคม 2561 (นางศราริ ต า
แจงพันธ,นางศิขรินทร สุวรรณทัศน ,นางสาวศิรลิ ักษณ สุคันธชาติ)
20. วั น ที่ 28 พฤษภาคม 2561 ประชุ ม คณะกรรมการสอบสวนวิ นั ย อย า งรอ ยแรง
กรณีสงเกรดชา ครั้งที่ 4/2561 (นางศิขรินทร สุวรรณทัศน,นางสาวศิรลิ ักษณ สุคนั ธชาติ)
21. วั น ที่ 31 พฤษภาคม 2561 ป ระชุ ม คณ ะกรรม การสื บ สวนหาข อ เท็ จ จริ ง
ครั้งที่ 1/2561 (นางศราริตา แจงพันธ)
งานกิจการคณะกรรมการ
ผลการดําเนินงานประจําเดือนพฤษภาคม 2561
1. ผลการดํ าเนิ นงานประจํ าเดื อนพฤษภาคม 2561 วั นที่ 9 พฤษภาคม 2561 ประชุ มสภา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2561 เวลา 09.30 น. ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน สํานักงานอธิการบดี
2. วั นที่ 9 พฤษภาคม 2561 ประชุ มคณะกรรมการติ ดตาม ตรวจสอบฯ ครั้ งที่ 29(8)/2561
เวลา 09.30 น. ณ หองประชุมอยุธยา – ฮอลันดา สํานักงานอธิการบดี
3. วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 ประชุ มคณะอนุ กรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ครั้งที่ 27(7)/2561
เวลา 09.30 น. ณ หองประชุมอยุธยา – ฮอลันดา สํานักงานอธิการบดี
4. วั นที่ 15 พฤษภาคม 2561 ประชุ มคณะกรรมการบริ หารมหาวิ ทยาลั ย ครั้ งที่ 5/2561
เวลา 13.30 น. ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน สํานักงานอธิการบดี
5. วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 ประชุมคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2561
เวลา 09.30 น. ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน สํานักงานอธิการบดี
แผนการดําเนินงานประจําเดือนมิถุนายน 2561
1. วันที่ 12 มิถุนายน 2561 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 6/2561
ครั้งที่ 6/2561 เวลา 13.30 น. ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน สํานักงานอธิการบดี
2. วั นที่ 13 มิ ถุ นายน 2561 ประชุ มสภามหาวิ ทยาลั ย ครั้ งที่ 6/2561 เวลา 09.30 น.
ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน สํานักงานอธิการบดี
3. วั นที่ 13 มิ ถุ นายน 2561 ประชุ มคณะกรรมการติ ดตาม ตรวจสอบฯ ครั้งที่ 31(10)/2561
เวลา 09.30 น. ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน สํานักงานอธิการบดี
4. วั นที่ 13 มิ ถุ นายน 2561 ประชุ มคณะอนุ กรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ครั้งที่ 29(9)/2561
เวลา 09.30 น. ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน สํานักงานอธิการบดี
5. วั นที่ 20 มิ ถุ นายน 2561 ประชุ มคณะกรรมการส งเสริ มฯ ครั้ งที่ 6/2561 เวลา 09.30 น.
ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน สํานักงานอธิการบดี
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6. วันที่ 27 มิถุนายน 2561 ประชุมสภาคณาจารยฯ ครั้งที่ 1/2561 เวลา 13.30 น. ณ หองประชุม
อยุธยา – โปรตุเกส สํานักงานอธิการบดี
ผลการดําเนินงานคณะกรรมการดําเนินงาน ITA พฤษภาคม พ.ศ. 2561
1. วั นที่ 7 พฤษภาคม 2561 จั ดกิ จกรรมการจั ดทํ าบั นทึ กข อตกลงความร วมมื อ (MOU)
ดานการตอตานการทุจริต ครั้งที่ 2/2561 ระหวาง มูลนิธิตอตานการทุจริต กับ สถาบันการศึกษา และองคกรแนว
ร วมการต อต านการทุ จริ ต และการเสวนาทางวิ ชาการด านการต อต านการทุ จริ ต เวลา 08.30 – 12.00 น.
ณ ห องประชุ ม อาคารศู นย ภาษาและคอมพิ วเตอร (อาคาร 100 ป ) มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏพระนครศรีอยุ ธยา
โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เปนเจาภาพดานสถานที่ และมีสถาบันการศึกษาอีก 10 สถาบันเขารวม
จัดทําบันทึกขอตกลงฯ ดังนี้
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
2. มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
3. มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
4. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
5. มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
6. มหาวิทยาลัยสยาม
7. มหาวิทยาลัยราชพฤกษ
8. สถาบันเทคโนโลยีแหงอโยธยา
9. วิทยาลัยชุมชนสระแกว
10. สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน
เพื่อเปนการสนับสนุนและสงเสริมกิจกรรมในการปลูกฝงคานิยม คุณธรรมและจริยธรรม และ
เปนสวนหนึ่งในการพัฒนาสังคม เยาวชน ใหเปนคนดี มีความซื่อสัตย สุจริต ตอไป
2. วั นที่ 8 -31 พฤษภาคม 2561 จั ดทํ าข อมู ลและจั ดเตี ยรมเอกสารหลั กฐานตามแบบสํ ารวจ
หลักฐานเชิงประจักษ (Evidence-based)
แผนการดําเนินงานคณะกรรมการดําเนินงาน ITA มิถุนายน – กรกฎาคม พ.ศ. 2561
1. วันที่ 1 - 10 มิถุนายน 2561 คณะกรรมการดําเนินงาน ITA ตรวจทานขอมูลเอกสารหลักฐานเชิง
ประจักษ (Evidence-based) กอนนําเสนออธิการบดี และที่ปรึกษาโครงการโรงเรียนนายรอยตํารวจ ตามลําดับ
2. วันที่ 11 มิ ถุนายน 2561 รวบรวมเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ (Evidence-based) นํ าเสนอ
อธิการบดี
3. วันที่ 15 มิถุนายน 2561 จัดสงแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ (Evidence-based) ไปยังที่
ปรึกษาโครงการโรงเรียนนายรอยตํารวจ
4. วันที่ 15 กรกฎาคม 2561 ที่ปรึกษาโครงการโรงเรียนนายรอยตํารวจ แจงคะแนนแบบสํ ารวจ
เชิงประจักษเบื้องตนทาง email ของผูประสานงาน
5. วันที่ 16 - 31 กรกฎาคม 2561 มหาวิทยาลัยสงหลั กฐานประกอบการอุทธรณ คะแนนแบบ
สํารวจเชิงประจักษณ
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มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5.17.5 รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษาและวิจัยและพัฒนา
สาระสําคัญโดยยอ
ผลการดําเนินงาน เดือนพฤษภาคม – มิถนุ ายน 2561
1. วันที่ 28 – 30 พฤษภาคม 2561 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการผูนํานักศึกษา เพื่อพัฒนา
กิจกรรมนักศึกษาสูความเปนเลิศ ณ โรงแรมมารแคน รีสอรท จังหวัดกาญจนบุรี
2. วันที่ 2 – 3 มิถุนายน 2561 เปนตัวแทนผูบริหารรวมพิธีเปดและงานเลี้ยงรับรอง งานกีฬา
บุ คลากรสํ านั กงาน คณ ะกรรมการการอุ ดมศึ กษ า(สกอ.) ครั้ งที่ 37 “มอดิ น แดงเกมส ”
ณ มหาวิทยาลัยขอนแกน จังหวัดขอนแกน
3. วั น ที่ 4 มิ ถุ น ายน 2561 กิ จกรรมป จฉิ มนิ เทศนั กศึ กษา ประจํ าป การศึ กษา 2560
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย
ผลการดําเนินงาน เดือนมิถุนายน 2561
1. วันที่ 19 มิถุนายน 2561 ตอนรับคณะเจาหนาที่และบุคลากรจากกองพั ฒนานั กศึ กษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ณ กองพัฒนานักศึกษา
2. วันที่ 20 – 24 มิถุนายน 2561 โครงการคายแลกเปลี่ยนเรียนรูสังคมพหุวัฒนธรรม ป 2561
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และเดอะคาวาลิคาซา รีสอรท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5.17.6 ผูชวยอธิการบดีฝา ยประกันคุณภาพ
สาระสําคัญโดยยอ
ผลการดําเนินงาน เดือนพฤษภาคม 2561
1. วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและดํ าเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษา ครั้งที่ 1/2561
2. วั นที่ 7 พฤษภาคม 2561 พิ ธี บั นทึ ก ข อตกลงความร วมมื อ ด านการต อ ต านทุ จริ ต
ครั้งที่ 2/2561 ระหวางมูลนิธิตอตานทุจริต กับ สถาบันการศึกษา และองคกรแนวรวมการตอตานทุจริต
3. วั นที่ 28,30,31 พฤษภาคม 2561 คณะกรรมการสรรหาแนวปฏิ บั ติ ที่ ดี เข าเยี่ ยมชม
นิทรรศการแนวปฏิบัติที่ดี ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของทุกหนวยงาน
แผนการดําเนินงาน เดือนมิถุนายน 2561
1. วั นที่ 13 มิ ถุ น ายน 2561 กิ จกรรม ARU KM DAY & Best Practice SHARE ประจํ าป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 3 ณ หองประชุมตนโมก อาคารบรรณราชนครินทร
2. วันที่ 26 - 28 มิถุนายน 2561 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและดําเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษา ครั้งที่ 3 (นอกสถานที่)
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 7/2561

45
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5.17.7 ผูชวยอธิการบดีฝายบริการวิชาการและสหกิจศึกษา
สาระสําคัญโดยยอ
1.หลักสูตรอบรมอาชีพ โครงการมหาวิทยาลัยประชาชน(ธนาคารออมสิน) เสนอกลักสูตร
ใหธนาคารออมสินแลว ขณะทางธนาคารกําลังดําเนินการสํารวจความตองการของผูมีบัตรสวัสดิการ
แหงรัฐ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และอางทอง คาดวากรกฎาคม 2561 จะเริ่มดําเนินการจัดอบรม
ได
2.หลั ก สู ต รอบรมพั ฒ นาครู สพฐ. ของมหาวิ ท ยาลั ย ที่ ผ า นการรั บ รองจากสถาบั น
ครุพัฒนาแลว สพฐ ไดใหครูเขาลงทะเบียนอบรมแลว มหาวิทยาลัย มี 4หลักสูตร ที่ดําเนินการจองเต็ม
แล วในรอบแรก ขณะนี้ ให หลั ก สูต รที่ ผ า นรอบ 2 ใหดํ า เนิ นการเป ดรุน เพื่ อ ให ค รูล งทะเบี ย นตอ ไป
ซึ่งการอบรมจะเริ่มในเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2561 นี้
3.ม ห าวิ ท ยาลั ย ร ว มลงน ามความร ว ม มื อทางวิ ช าการด าน เท คโน โลยี ขั้ น สู ง
CAD/CAE/CAM/CNC กับ สถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน15พระนครศรีอยุธยา และบริษัท คอรปอเรชั่น
เทคโนโลยี โซลู ชั่น จํ า กัด เพื่ อ จั ดตั้ งศู น ย ถ า ยทอดเทคโนโลยีชั้ น สู งในภาคอุ ต สาหกรรมการผลิ ต
CAD/CAE/CAM/CNC เพื่อ สนั บสนุนการเรีย นการสอน บริการวิชาการ ฝก อบรบพัฒ นาทั ก ษะฝมือ
แรงงานให กั บ นัก ศึก ษา และบุ ค คลทั่ วไป เพื่ อ เข ารับ การทดสอบมาตรฐานฝมื อแรงงานในสาขาที่
เกี่ยวของ
4. มหาวิทยาลัยไดรับการสนับสนุนงบประมาณ ในการจัดตั้ง และดําเนิน การหน วยบ ม
เพาะวิส าหกิจ (UBI) ซึ่งคาดวาจะไปลงนามความรวมมือ ในวัน ที่ 18 มิ ถุน ายน 2561 ที่ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
5. เขารวมประชุม และรวมงานสหกิจศึกษาไทย จ.พิษณุโลก ในวันที่ 6 – 7 มิถุนายน 2561
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
ระเบี ยบวาระที่ 6.1 กํ าหนดการประชุ มคณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย ครั้ ง ที่
7/2561
สาระสําคัญโดยยอ
มหาวิท ยาลัยกําหนดใหมีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่
7/2561 ในวัน อังคารที่ 10 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห อ งประชุม อยุ ธยา – อาเซีย น
อาคารศรีอโยธยา (สํานักงานอธิการบดี) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยขอใหกรรมการ
ทุกทานเขารวมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกลาวโดยพรอมเพรียงกัน
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 6.2 ขอเสนอแนะจากแตละหนวยงาน
- ไมมี เลิกประชุมเวลา 15.45 น.
นางนงคราญ
นางลักขณา

คงสมทรง
เตชวงษ

ผูจัดทํารายงานการประชุม
ผูตรวจรายงานการประชุม

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 7/2561

