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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
คร้ังท่ี  6/2561 

วันอังคารท่ี  12  มิถุนายน  2561  เวลา 13.30 – 15.45 น. 
ณ  หองประชุมอยุธยา – อาเซียน  อาคารศรีอโยธยา (สํานักงานอธิการบดี)  

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

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

     เทคโนโลยีสารสนเทศ      กรรมการ 
15. อาจารย ดร.นรสิานันท  เดชสุระ ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑติศึกษา  

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

     ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี     กรรมการ 
22. นางศิขรินทร  สุวรรณทัศน นิติกร         ผูชวยเลขานุการ 
23. นางสาวกาญจนพิชญา  ภิญญา รักษาการหัวหนางานกิจการคณะกรรมการ  ผูชวยเลขานุการ 
24. นางนงคราญ  คงสมทรง เจาหนาท่ีบรหิารงานทั่วไป      ผูชวยเลขานุการ 
25. นางจิราพร  พัฒนธนกิจ เจาหนาท่ีบริหารงานทั่วไป         ผูชวยเลขานุการ 
26. นางปยะนุช  สุขเพ็ชร  เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป      ผูชวยเลขานุการ 
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ผูลาประชุม 
อาจารย ดร.กิติมา  ทามาลี        ผูชวยอธิการบดีฝายงานประกันคุณภาพ   ติดราชการ 
 

ผูเขารวมประชุม 
1. อาจารยวนิดา  อินทรลักษณ รักษาการในตําแหนงหัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน 
2. นางสาวกาญจนา  เงินออน  หัวหนาสํานักงานคณะครุศาสตร 
3. นางอรัญญา   จงกลรัตน หัวหนาสํานักงานคณะมนุษยศาสตรฯ 
4. นางวิรินดา   มีบํารุง  หัวหนาสํานักงานคณะวิทยาศาสตรฯ 
5. วาที่รอยตรหีญิงรัตติยา พาวินัย  หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา 
6. นางทิวาพร   สงแสง           หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการสํานักงานฯ 
7. นางสาวเบญจลักษณ  ชิดชาญชัย หัวหนางานประกันคุณภาพ 
 

เร่ิมประชุม   เวลา 13.34 น. 
 

          ประธานพิจารณาจํานวนกรรมการที่มาประชุมและเห็นวาครบองคประชุมแลว จึงเปด                 
การประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ 

ระเบียบวาระที่ 1.1   การย้ําเตือนภารกิจสําคัญของมหาวิทยาลัย 

 สาระสําคัญโดยยอ 

ภารกิจที่สําคัญ แนวทางการดําเนินงาน 
1. ยุทธศาสตรการพัฒนาทองถ่ิน 

- พัฒนาเศรษฐกิจสังคม  สิ่งแวดลอม 
- ยกระดับภูมิปญญา และทํานุบํารงุ

ศิลปวัฒนธรรม 
- สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
- การนําศาสตรพระราชาสูการพัฒนาที่ย่ังยืน 

1. ปรับความคิด ทัศนคติ  บทบาท ของคณาจารย 
บุคลากรและนักศึกษา กับสถานะภาพความเปน 
“ราชภัฏ” เปน “สถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนา
ทองถิ่น” 

2. กําหนดพ้ืนที่/หนวยงานรับผิดชอบแตละพ้ืนที่ 
3. กําหนดโครงการเพื่ อการพัฒนา  ส งเสริมพ้ืนที่       

ใหครอบคลุมประเด็นสําคัญภายใตกรอบยุทธศาสตร
การพัฒนาทองถิ่น 

4. กําหนดกิจกรรม/แผนงาน/ผูรับผิดชอบ รองรับในแต
ละโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน 

5. ทุกโครงการ/กิจกรรม/แผนงาน ตองสงผลโดยตรงตอ
พื้นท่ี  ประชาชนคนในพ้ืนที่ 
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ภารกิจที่สําคัญ แนวทางการดําเนินงาน 

 6. แตละพ้ืนที่อาจมีโครงการพ้ืนฐานท่ีเหมือนกัน  
เพื่อใหเกิดภาพรวม  แตจําเปนตองมีโครงการ  
กิจกรรมพิเศษที่สนองศักยภาพ และความตองการ
ของพ้ืนที่ 

7. ทุกกิจกรรมใหนําองคความรู  นวัตกรรมของ
คณาจารย  บุคลากร และนักศึกษาไปริเร่ิม  พัฒนา
หรือตอยอด 

2.การผลิตครูและพัฒนาบุคลากรทางการศกึษา 1. พัฒนาหลักสูตร 
2. พัฒนากระบวนการผลิต ทั้งระบบ ตั้งแตกอนเรียน  

ขณะเรียน หลังเรียน 
3. พัฒนาครูของครู (อาจารยผูสอนในมหาวิทยาลัย) 

จัดตั้ งสถาบันพัฒนาการสอน  อาจจัดหลักสูตร    
ตาง ๆ  รองรับ เชน 
1) หลักสูตรการเตรียมความพรอมของอาจารย 

- University  Pedagogy 
- เปลี่ยนความคิดและบทบาทของอาจารย 

เปน Coach/Mentor/Facilitator / Designer 
2) หลักสูตร ฝก – หัด – สอน  การเลือกวิธีสอน 

- Challenge – based Learning – Game-
based Learning 

- Problem – based Learning – Project – 
based Learning 

- Studio – based Learning – Experiential  
Learning 

3) หลักสูตรการวิเคราะหการเรียนรู 
- วิ เคราะห ผลลั พธ การเรี ยนรู  (Intended  

Learning  Outcome – ILO) 
- วิเคราะหทักษะการเรียนรู  บูรณาการทักษะ

การเรียนรูอะไรบาง 
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ภารกิจที่สําคัญ แนวทางการดําเนินงาน 
 - วิเคราะหประสบการณการเรียนรู – ปฏิบัติ    

ลงมือทําอะไรบาง 
- วิเคราะหกระบวนการที่ ตองใหผู เรียนเปน

ศูนยกลาง 
4) หลักสูตรการออกแบบกิจกรรมการเรียนการ

สอน 
- กํ าห น ด ผ ล ลั พ ธ ก า ร เรี ย น  (ILO)               

การออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน 
(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 

- การสรางแรงจูงใจ  การกระตุนการเรียน  
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

- การสรางขอสอบวัดผล  การประเมินผล  
เกณฑ  มาตรฐานท่ีเกี่ยวของ 

- ขอมูลปอนกลับเพ่ือการพัฒนา 
6) หลักสูตรการพัฒนาทักษะที่สําคัญสําหรับ

นักศกึษา 
- ทักษะการสื่ อสารที่ ดี   ทั กษะการคิ ด

วิเคราะห  ทักษะการคิด  สรางสรรค  คิด
นอกกรอบ  ทักษะการทํางานรวมกันอยาง
มีประสิทธิภาพ เปนตน 

7) หลักสูตรพิเศษตามความตองการของกลุม สาขา 
บุคคล 

4. พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่ 
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ภารกิจทีสําคญั แนวทางการดําเนินงาน 

3. การสงเสริมการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมและ 
ประวัติศาสตรในเมืองมรดกโลก/วิทยสุขภาพและ
สิ่งแวดลอม 

1. Smart  University  พัฒนาระบบฐานขอมูลขาวสาร  
การประชาสัมพันธของมหาวิทยาลัย พัฒนา  web 
site เปนตน 

2.  Green  University  6 องคประกอบหลัก 
ประกอบดวย 

    1)  โครงสรางพ้ืนฐาน  อาคารสถานท่ี  สภาพแวดลอม
ท่ัวไป 

   2)  พลังงาน  การลดพลังงาน  ลดภาระโลกรอน  
สภาพอากาศ 

   3)  ของเสีย  การกําจัดของเสีย Reused ลดกระดาษ  
ลดขยะ 

   4)  น้ํา  การจัดการนํ้า  การนําน้ํามาใชใหม 
   5) การขนสง  จํากัดยานยนต  ลดมลภาวะจาก

เคร่ืองยนตทางเชื่อมอาคาร 
   6) การศึกษา  หลักสูตร  รายวิชาที่เก่ียวของ  ผลงาน

วิชาการ  งานวิจัยที่เก่ียวของ 
3.  พัฒนาศูนยขอมูล  สถานท่ีสําคัญตาง 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   

4.การวางโครงสรางการดําเนินงานในภารกิจพิเศษ 1.  ศูนยการศึกษานานาชาติ 
2.  สถาบันพัฒนาการสอน 
3.  Smart  University 
4.  Green  University 
5.  UBI 

 

 มติ/ความเห็นของท่ีประชุม 
   รับทราบ   
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ระเบียบวาระที่ 1.2    การจัดทําแผนการดําเนินงานของคณะ  และหนวยงาน  กรอบการจัดทํา
แผนของทุกหนวยงาน 

 สาระสําคัญโดยยอ 
 ตองดําเนินการภายใตกรอบยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 4 ดาน  

1. ยุทธศาสตรการพัฒาทองถ่ิน (พ้ืนท่ีใหมที่ไดรับมอบหมาย  และอาจบวกดวยพ้ืนที่
เดิม) ทานจะมีแผนทําอะไรบาง  ภายใตกรอบการทํางานระดับรอง คือ  
1.1 ดานเศรษฐกิจ 
1.2 ดานสังคม 
1.3 ดานศิลปวัฒนธรรม / ยกระดับภูมิปญญาเดิมของคนในพื้นที่ / โครงการตาม

พระราชดําริ/การนําศาสตรพระราชาสูการพัฒนาที่ย่ังยืน 
ทุกหนวยตองชวยกันระดมความคิด  ศักยภาพวาจะทําอะไรบาง (ตามปญหาและ

ความตองการของคนในพื้นที่) อะไรที่ทําไดเอง  อะไรที่ตองอาศัยเครือขายภายในมหาวิทยาลัย  อะไรที่
ตองพ่ึงพาเครือขายภายนอก 

2. ยุทธศาสตรการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  ภายใตกรอบการ
ทํางานระดับรอง คอื   
2.1  การผลิต หรือการรวมผลิตบัณฑิตครู  การพัฒนาศักยภาพของบัณฑิตครู 
2.2  การพัฒนาศักยภาพของครปูระจําการ 
2.3  การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทางการศึกษา 

   ทุกหนวยงานตองชวยกันระดมความคิด  ศักยภาพวาจะทําอะไรบาง 
3. ยุทธศาสตรการยกระดับคุณภาพการศึกษา  ภายใตกรอบการทํางานระดบัรอง คือ 

3.1 การยกระดับคุณภาพ “เน้ืองาน” ของแตละหนวยงาน (คิดในมุมมิติ  ทุกปจจัย
ที่เก่ียวของ) ทั้งเน้ืองานรวมและเนื้องานตามพันธกิจของแตละหนวยงานและตองไมลืมวาทุกหนวยอยู
ภายใตมหาวิทยาลัย  เพราะฉะนั้น “งาน” ท่ีแทจริงของทุกหนวยคือ การจัดการศึกษา  เชน  สวท. ทํา
หองสมุด  / IT ก็เพ่ือสงเสริมพัฒนาการจัดการศึกษา 

เนื้อหารวม 
-  การสงเสริมการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประวัติศาสตรในเมืองมรดกโลก 
- วิทยสุขภาพ  และสิ่งแวดลอม 
เน้ืองานตามพันธกิจหลักของคณะ/หนวยงาน 
ระดับคณะ  พันธกิจหลัก  คือ สอน (ผลิตบัณฑิต) วิจัย  บริการ  ทํานุบํ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม  ในขอบเขตของคณะตนเอง 
ระดับหนวยงาน  พันธกิจหลักตามที่กําหนดไวในแตละหนวยงาน  ภายใตขอบเขตทั้ง

มหาวิทยาลัย  ทําแทนมหาวิทยาลัยในดานนั้น ๆ  
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3.2 พัฒนา “คน” เพ่ือใหมีศักยภาพพอในการทํางานใหบรรลุ 
3.3 พัฒนา “บัณฑิตราชภัฏพระนครศรีอยุธยา” ซึ่งถือเปนผลงานที่สําคัญที่สุดของ

มหาวิทยาลัย 
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบบริหารจัดการ  ภายใตกรอบการทํางานระดับรอง คือ 

4.1  ระบบฐานขอมูล 
4.2  โครงสรางหนวยงานเพ่ือรองรบัพันธกิจ 
4.3  ระบบ และ กลไกที่เก่ียวของ 
4.4  เครือขายที่สําคัญตอการปฏิบัติงาน 

 

 มติ/ความเห็นของท่ีประชุม 
   รับทราบ  

ระเบียบวาระที่ 1.3    ปญหาที่พบเจอเพื่อใหที่ประชุมทราบและตระหนกัรวมกัน 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. ปญหาการทํางานลาชา  และขาดความรับผิดชอบ (Accountability) 
2. ปญหาภาพลักษณของนักศึกษาในวันปจฉิมนิเทศ  การแตงกายไมเรียบรอย  การไมรูจัก

เวลา  การไมมีมารยาทในท่ีประชุม  คุย  เลนโทรศัพทมือถือ  ลุกเดินออกจากที่ประชุมจํานวนมาก  ไมแสดง
ความคิดเห็น  ไมสื่อสาร  ไมโตตอบคําถาม  เปนตน 

3. การมอบหมายงานในแบบ ปมว.1/ปมส.1 แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน  ใหดําเนินการ
มอบหมายภาระงานตอนตนภาคเรยีน  และรายงานผลอีกครั้งตอนปลายภาคเรียน 

4. การจัดระเบียบสิ่งแวดลอมในหนวยงาน  อาคาร  หองเรียน  การแบงโซนความรับผิดชอบ
ดูแล  การกําหนดตัวผูรับผิดชอบ 
 

 มติ/ความเห็นของท่ีประชุม 
   รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระที่ 2.1  เร่ืองรับรองรายงานการประชุม  คร้ังที่  5/2561  

สาระสําคัญโดยยอ 
มหาวิทยาลัยไดกําหนดใหมีการประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.)               

ครั้งท่ี 5/2561 เมื่อวันอังคารท่ี 15  พฤษภาคม  2561 เวลา 13.30 น. ณ หองประชุมอยุธยา – 
อาเซียน  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) นํ าเสนอรายงานการประชุม            
คร้ังที่ 5/2561 เพ่ือขอใหที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 

 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 5/2561              
โดยมีการแกไข ดังตอไปนี้ 
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1. หนา 6 ระเบียบวาระที่ 1.3 ขอ 2  คําวา “ยุวพัฒรักถ่ิน”  แกไขเปน  “ยุวพัฒน     
รักษถิ่น”  

2. หนา 12 ตัดขอความตั้งแตบรรทัดที่ 12 – บรรทัดที่ 27  ออก 
 

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม 

ระเบียบวาระที่ 3.1  รายงานขอมูลการดําเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติท่ีประชุม 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
คร้ังที่ 5/2561 

สาระสําคัญโดยยอ 
  เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) นําเสนอรายงานขอมูลจากการดําเนินงานและผล
การปฏิบัติตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2561 เมื่อวันอังคารที่ 15  พฤษภาคม  
2561  ดังตอไปนี้ 
 

ระเบียบ
วาระท่ี 

เรื่อง 
มติที่ประชุม/ขอเสนอแนะ 

และขอส่ังการ 
ผลการปฏิบัติตามมติ 

4.1 ขอความเห็นและขอเสนอแนะการ
พิจารณารับ ผศ.ดร.สิทธิชัย สมานชาติ 
มาเปนอาจารยสาขาวิชาศิลปกรรม    
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

ที่ประชุมมีความเห็นวาไมมีความจําเปนท่ีจะรับ 
ผศ.ดร.สิทธิชัย  สมานชาติ เขามาเปนอาจารย
ของสาขาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร เนื่องจากไมมีภาระงานรองรับ 
และไมมีกรอบอัตรากําลัง 

- แจงมติการประชุมใหแกหนวยงาน        
ท่ีเก่ียวของไดรับทราบ 

 

4.2 ขอความเห็นชอบ (ราง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
เร่ือง  แนวปฏิบัติหนาที่ราชการของ
บุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

มอบงานนิติการจัดทําบันทึกขอความ      
เพ่ือซักซอมความเขาใจใหแตละหนวยงาน
กํากับเร่ืองการลงเวลาปฏิบัติราชการ 

- แจงมติการประชุมใหแกหนวยงาน        
ท่ีเก่ียวของไดรับทราบ 

- งานนิติการไดจัดทําบันทึกขอความ     
เพื่อซักซอมความเขาใจเพ่ือแจงใหแตละ
หนวยงานกํากับเร่ืองการลงเวลาปฏิบัติ
ราชการเรียบรอยแลว 

4.3 ขอความเห็นชอบ (ราง) ขอบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา        
วาดวย  การเปล่ียนตําแหนง  การเปลี่ยน
ระดับตําแหนง  และการตัดโอนตําแหนง  
ของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ... 

เห็นชอบในหลักการ (ราง) ขอบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย  
การเปลี่ยนตําแหนง  การเปลี่ยนระดับตําแหนง  
และการตัดโอนตําแหนง  ของพนักงาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ... โดยใหปรับแกจาก
ขอบังคับเปนระเบียบ และเพ่ิมเติมรายละเอียด
คํานิยามและอ่ืน ๆ ใหครอบคุลม และหากแกไข
เรียบรอยแลวใหนําเขาการประชุม
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํา
มหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) เพ่ือพิจารณาตอไป 

- แจงมติการประชุมใหแกหนวยงาน        
ท่ีเก่ียวของไดรับทราบ 

- นําเขาการประชุมคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย 
(ก.บ.ม) มติที่ประชุมเห็นชอบ และให
นําเขาคณะกรรมการปรับปรุงและยกราง
กฎหมายตอไป 

 

4.4 ขอความเห็นชอบ (ราง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
เร่ือง หลักเกณฑและวิธีการปรับคาจาง
ตามคุณวุฒิของพนักงานมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. ... 

เห็นชอบในหลักการ และมีขอเสนอวาการปรับ
วุฒิเงินเดือนแหลงเงินจะตองเปนงบแผนดิน  
การปรับอาจจะเกิดความลักลั่นกันอยู          
แตอยางไรก็จะตองไมกระทบกับคนเกา และให
นําขอสังเกตของคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย (ก.บ.)  ไปปรับแกไข  และให
นําเขาการประชุมคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ตอไป 

- แจงมติการประชุมใหแกหนวยงาน        
ท่ีเก่ียวของไดรับทราบ 

- นําเขาการประชุมคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย 
(ก.บ.ม) มติที่ประชุมเห็นชอบ และให
นําเขาคณะกรรมการปรับปรุงและยกราง
กฎหมายตอไป 
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ระเบียบ
วาระท่ี 

เรื่อง 
มติที่ประชุม/ขอเสนอแนะ 

และขอส่ังการ 
ผลการปฏิบัติตามมติ 

4.5 ขอความเห็นและขอเสนอแนะ เร่ือง    
การเพิ่มอัตราคาสอน  และคาดําเนินการ
ของเจาหนาท่ีในการจัดการเรียนการสอน
สําหรับนักศึกษาภาคพิเศษ             
(เสาร – อาทิตย) 

เห็นชอบในหลักการ  และขอใหไปจัดทํา
รายละเอียดขอมูลนักศึกษา คาตอบแทน และ
อ่ืน ๆ และตองครอบคลุมท้ังภาคปกติและ   
ภาคพิเศษ  และใหหารือกับผูเก่ียวของโดยมี
รองอธิการบดีฝายวิชาการเปนประธาน 

- แจงมติการประชุมใหแกหนวยงาน        
ท่ีเก่ียวของไดรับทราบ 

 
 

4.6 ขอความเห็นชอบการปรับเปล่ียน        
อัตลักษณนักศึกษาของมหาวิทยาลัย   
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

เห็นชอบการปรับเปลี่ยนอัตลักษณนักศึกษา
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ใหมเปน  “มีวินัย  ใฝรู  อุตสาหะ  สํานึกดี    
มีจิตอาสา” และมอบหนวยงานท่ีเก่ียวของ
นําไปเพิ่มเติมและประยุกตในสิ่งท่ีมีอยูแลวให
ชัดเจนมากย่ิงขึ้น และนําแจงสภามหาวิทยาลัย
เพื่อทราบตอไป 

- แจงมติการประชุมใหแกหนวยงาน        
ท่ีเก่ียวของไดรับทราบ 

- นําแจงสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบตอไป 
 

4.7 ขอความเห็นชอบการขอใชอาคารเรียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
(ศูนยอางทอง)  เปนสํานักงานปฏิบัติงาน
ของสถานศึกษาชั่วคราวของศูนย
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอําเภอเมืองอางทอง (กศน.) 

เห็นชอบการขอใชอาคารเรียนมหาวิทยาลัย  
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ศูนยอางทอง)    
เปนสํานักงานปฏิบัติงานของสถานศึกษา
ชั่วคราวของศูนยการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอเมืองอางทอง 
(กศน.) โดยในระหวางวันที่ 1 มิถุนายน 2561 – 
วันท่ี 30 กันยายน 2561 ตองรับผิดชอบ
คาใชจาย คาสาธารณูปโภคเอง 

- แจงมติการประชุมใหแกหนวยงาน        
ท่ีเก่ียวของไดรับทราบ 

 

4.8 ขอความเห็นชอบ (ราง) นโยบายการ
จัดสรรและการบริหารงบประมาณ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562       
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

เห็นชอบ (ราง) นโยบายการจัดสรรและ      
การบริหารงบประมาณ ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา และคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย (ก.บ.) มีขอเสนอแนะ ดังตอไปน้ี 
1. ใหเพ่ิมคําวา “ให” หนานโยบายขอ 1 - 8 
2. ขอ 3  โครงการใดท่ีผลออกมาวาพอใช   

หรือตองปรับปรุงก็ไมควรเสนอโครงการน้ัน
เขามาอีก   

3. ขอ 7 เพ่ิมคําวา “ใหเพ่ิม” ประสิทธิภาพ
การใชจายงบประมาณ  หนวยงานท่ีไม
สามารถเบิกจายไดตามเกณฑ  จะนํามา
พิจารณาในการจัดสรรงบประมาณ 

4. เพ่ิมขอ 9 ใหจัดสรรงบประมาณเพ่ิมในสวน
ของงานวิจัยและการพัฒนาบุคลากร                 
ตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย  

5. รายละเอียดของนโยบายแตละขอควรจัดทํา
เปนแนวปฏิบัติไดหรือไม 

- แจงมติการประชุมใหแกหนวยงาน        
ท่ีเก่ียวของไดรับทราบ 

- เสนออธิการบดีลงนามเรียบรอยแลว 
 

4.9 ขอความเห็นชอบ (ราง) กรอบวงเงิน
งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

เห็นชอบ (ราง) กรอบวงเงินงบประมาณ
รายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา      
และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) 
มีขอเสนอแนะ ดังตอไปน้ี 
 

- แจงมติการประชุมใหแกหนวยงาน        
ท่ีเก่ียวของไดรับทราบ 

- นําเขาการประชุมสภามหาวิทยาลัย      
ครั้งท่ี 6/2561 เพ่ือขอความเห็นชอบ
ตอไป 
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ระเบียบ
วาระท่ี 

เรื่อง 
มติที่ประชุม/ขอเสนอแนะ 

และขอส่ังการ 
ผลการปฏิบัติตามมติ 

1. พิจารณาคําวา  กรอบวงเงินงบประมาณ
รายจาย กับ กรอบวงเงินงบประมาณ  

2. ทบทวนตัวเลขใหใกลเคียงกับงบประมาณ
รายจายจริงของปที่ผานมา   

3. ยอดประมาณการขอใหเพิ่ม – ลด ตามความ
เปนจริง   

4.10 ขอความเห็นชอบ (ราง) บันทึกความ
เขาใจระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยากับมหาวิทยาลัย 
Nanchang  University  สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 

เห็นชอบ (ราง) บันทึกความเขาใจระหวาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากับ
มหาวิทยาลัย Nanchang University 
สาธารณรัฐประชาชนจีน และนําเขาการประชุม
สภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัยตอไป 
 

- แจงมติการประชุมใหแกหนวยงาน        
ท่ีเก่ียวของไดรับทราบ 

- เขาสภาวิชาการ เม่ือวันท่ี 23 พฤษภาคม 
2561 มติที่ประชุมเห็นชอบ 

- เขาสภามหาวิทยาลัย วันท่ี 13 มิถุนายน 
2561 

4.11 ขอความเห็นชอบการพัฒนาศูนยภาษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

เห็นชอบในหลักการการพัฒนาศูนยภาษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และ
นําเขาการประชุมคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม) ตอไป 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.)       
มีขอเสนอแนะ ดังตอไปน้ี 
1. ขอ 3.5.1 ใหแกไขระดับผลการสอบของ

นักศึกษาจาก B1 เปน B2 และในสวนของ
อาจารยใหตรวจและแกไขใหถูกตอง 

2. โครงการจัดตั้งศูนยหรือช่ืออ่ืนก็ตาม  
เปาหมายคือใหนักศึกษาสามารถใชภาษา
และสื่อสารไดในชีวิตประจําวัน  และไมเนน
การเขียน  สวนอาจารยชาวตางชาติควร
มอบหมายงานใหทําประโยชนมากย่ิงขึ้น 

3. อนาคตอาจปรับใหเปนหนวยงานที่ขึ้นตรง
กับอธิการบดี 

4. กรณีอาจารยอาสาสมัครใหระมัดระวังเร่ือง
ภาระงานใหเปนไปตาม KPI และในสวนที่
ไมไดเปนอาจารยประจําหลักสูตรใหมีคําสั่ง
และกําหนด KPI ใหชัดเจนครอบคลุม 

- แจงมติการประชุมใหแกหนวยงาน        
ท่ีเก่ียวของไดรับทราบ 

- นําเขาการประชุมคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย 
(ก.บ.ม) เม่ือวันท่ี 30 พฤษภาคม 2561 
มติที่ประชุมเห็นชอบในหลักการ  โดยให
ดําเนินการจัดทําเปนโครงการจัดต้ังพัฒนา
ศูนยภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา โดยการบริหารงาน   
ใหขึ้นตรงกับอํานาจของอธิการบด ีและให
ปรับขอความในคําสั่งใหเหมาะสม 

4.12 ขอความเห็นชอบ (ราง) ขอตกลงทาง
วิชาการระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยากับสถาบันการศึกษา
นานาชาติ (ไอไออี) 

เห็นชอบ (ราง) ขอตกลงทางวิชาการระหวาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากับ
สถาบันการศึกษานานาชาติ (ไอไออี) 

- แจงมติการประชุมใหแกหนวยงาน        
ท่ีเก่ียวของไดรับทราบ 

- อยูระหวางประสานงานเพื่อลงนาม 

 

   มติ/ความเห็นของท่ีประชุม 
   รับทราบ   
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ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องนําเสนอเพ่ือพจิารณา 
 

ระเบียบวาระท่ี 4.1  ขอความเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
เร่ือง  คาธรรมเนียมเพ่ือจัดการฝกอบรมและการทดสอบวัดระดับมาตรฐาน
ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษา 

 

 สาระสําคัญโดยยอ 
 โดยท่ีเปนการสมควรออกประกาศเก่ียวกับคาธรรมเนียมเพ่ือจัดการฝกอบรมและการทดสอบวัด

ระดับมาตรฐานมาตรฐานภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาใหเปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ 
 รองอธิการบดีฝายวิชาการไดประสานกับงานนิติการจัดทํา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา  เรื่อง  คาธรรมเนียมเพ่ือจัดการฝกอบรมและการทดสอบวัดระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ
สําหรับนักศึกษาขึ้น  เพ่ือเปนคาใชจายสําหรับการฝกอบรมและการทดสอบวัดระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ
สาํหรบันักศึกษา  ท้ังนี้ตั้งแตปการศึกษา 2561 เปนตนไป 

 
 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยั (ก.บ.) มีความเห็นและขอเสนอแนะ ดังตอไปนี้ 
1. คาตอบแทนอาจารยผูดําเนินการฝกอบรม  ใหไปตรวจสอบจํานวนผูเขารับการฝกอบรม     

โดยอยูระหวาง 300 บาทแตไมเกิน 500 บาท  
2. จัดผูเขาอบรมหองละไมเกิน 25 คน 
3. ทบทวนความยากงายของขอสอบท่ีใชในการทดสอบ 
4. ใหรวบรวมขอมูลตัวเลขท่ีเก่ียวของ  และใหนํ าเขาการประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัย (ก.บ.) เปนวาระสืบเนื่องในการประชุมคร้ังตอไป 

 

ระเบียบวาระท่ี 4.2  ขอความเห็นชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา       
วาดวย  คณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ... 

 

 สาระสําคัญโดยยอ 
 โดยที่เปนการสมควรแกไขปรับปรุงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  วาดวย  

คณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  เนื่องจากนายกสภามหาวิทยาลัย               
มีขอเสนอแนะวาควรปรับแกองคประกอบของคณะกรรมการฯ  และการดําเนินการเพ่ือให ไดมาซึ่ง
คณะกรรมการฯ  ใหมีความเหมาะสมและชัดเจนมากยิ่งขึ้น 

 งานนิติการได จัดทํา (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  วาดวย  
คณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  พ.ศ. ...  โดยปรับปรุงแกไขตาม
ขอเสนอแนะของนายกสภามหาวิทยาลัย ดังนี้ 

1. ปรับแกองคประกอบของคณะกรรมการในขอ 6(2) จากเดิม  “จํานวน 5 คน” ปรับใหมเปน 
“จํานวน 8 คน”  และเพ่ิมคุณสมบัติของผูทรงคุณวุฒิเปน “ดานการศกึษา” 
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2. ปรับแกการแตงตั้งคณะกรรมการฯ ขอ 6 วรรคสี่  จากเดิม  “ใหแตละหนวยงานของผูรับ
การประเมินเสนอรายชื่อผู ท่ีมีคุณสมบัติเปนคณะกรรมการไมนอยกวาหนวยงานละสามรายชื่อ  แลวให
สํานักงานสภามหาวิทยาลัยจัดทําบัญชีรายชื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแตงตั้ง”  ปรับใหมเปน 
“ใหมหาวิทยาลัยเสนอรายช่ือผูที่มีคุณสมบัติเปนคณะกรรมการไมนอยกวาสามเทาของจํานวนกรรมการ
ในวรรคหนึ่งและวรรคสอง  แลวใหสํานักงานสภามหาวิทยาลัยจัดทําบัญชีรายชื่อเสนอสภามหาวิทยาลัย     
เพ่ือพิจารณาแตงตั้ง” 

3. เพ่ิมคุณสมบัติของประธานและกรรมการในขอ 7(5)  “มีประสบการณในงานดานตาง ๆ 
ตาม    ขอ 6(2) 

 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) มีความเห็นและขอเสนอแนะ ดังตอไปน้ี 
1. กรรมการผูทรงคุณวุฒิมีจํานวนมากเกินไป  ใหกําหนดตามเดิม คือ 5 คน 

2. การกําหนดคุณสมบัติของประธานและกรรมการ  ควรเปนผูบริหารหนวยงานหรือมี
ประสบการณดานการบริหารอุดมศึกษา 

3. คําวาใหมหาวิทยาลัยเสนอชื่อ ใหเปลี่ยนเปน “ใหแตละหนวยงานของผูรับการประเมิน
เสนอรายชื่อ   ผูที่มีคุณสมบัติเปนคณะกรรมการไมนอยกวาหนวยงานละสามรายชื่อ แลวใหสํานักงานสภา
มหาวิทยาลัยจัดทําบัญชีรายชื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาแตงตั้ง” ตามเดิม 

4. ควรกําหนดกระบวนการประเมินใหชัดเจน  เชน  เกณฑการประเมินที่สภามหาวิทยาลัย
ตองกําหนด  การแตงตั้งคณะอนุกรรมการ 2 ชุด ระดับหนวยงาน และระดับมหาวิทยาลัย   และควร
กําหนดจํานวนการประชุมใหชัดเจนเพ่ือการควบคุมงบประมาณ  

5. ขอ 12 ใหเพ่ิมรายละเอียดคาเบี้ยประชุม  คาเดินทาง คาตอบแทน ใหเปนไปตาม
ประกาศของสภามหาวิทยาลัย 

 

ระเบียบวาระที่ 5 แจงผลและนําเสนอแผนงานที่จะดําเนินการของหนวยงานตาง ๆ  
ระเบียบวาระท่ี 5.1 คณบดีคณะครุศาสตร 
 

 สาระสําคัญโดยยอ 
  ผลการดําเนนิงาน  เดือนพฤษภาคม 2561 

1. วันท่ี 21 พฤษภาคม 2561 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง  “การพัฒนาสมรรถนะการสอน    
ของครูแบบองครวมตามกรอบ TPACK  เพ่ือสรางการเรียนรูของผู เรียนตามแนวทางการศึกษา 4.0”          
เวลา 8.30  - 16.30 น. ณ  หองประชุม 204  อาคารศูนยการศึกษาพิเศษ 

2. โครงการบริการวิชาการการเตรียมความพรอมเด็กที่มีความตองการพิเศษกอนสงตอ
โรงเรียนเรียนรวม  ทุกวันทําการ  เวลา 07.30 - 16.30 น. ณ  อาคารศูนยการศึกษาพิเศษ 

3. วันท่ี 23 พฤษภาคม 2561  ประชุมคณะกรรมการประจําคณะครุศาสตรคร้ังที่ 4/2561  
เวลา 13.00 - 16.30 น.  เลื่อนเปนวันที่  18 พฤษภาคม 2561 ณ  หอง 202 ชั้น 2  อาคารครุสรรพสิทธ์ิ      
คณะครศุาสตร 
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4. วันที่ 25 พฤษภาคม 2561  สอบขอเขียนคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ ประจําปการศึกษา 
2561 รอบ 5 ครั้งที่ 1  จํานวน 4 สาขาวิชา ไดแก คอมพิวเตอรศึกษา พลศึกษา การสอนภาษาอังกฤษ       
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 อาคารครุสรรพสิทธ์ิ คณะครุศาสตร 

6. วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 อบรมเชิงปฏิบัติการ  “การเขียนตําราและหนังสือ” ครั้งท่ี 4     
(มีผลงาน 80% ขึ้นไปและกลาวสรุปผลการดําเนินโครงการที่ผานมา)  เพ่ือสงเสริมการทําตําราเรียนและ
หนังสือให กับคณาจารยคณะครุศาสตรสําหรับเตรียมความพรอมเขาสูตําแหนงทางวิชาการที่สูงขึ้น          
เวลา 09.00 - 17.00 น.  เลื่อนการประชุมเปน 11 มิถุนายน 2561 ณ หองประชุม 204   อาคารครุสรรพสิทธ์ิ  
คณะครศุาสตร 

7. วันที่ 30 พฤษภาคม 2561  และวันท่ี 7-8 มิถุนายน 2561  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ   
ใหคําปรึกษาและการดูแลเด็กท่ีมีความตองการพิเศษสําหรับผูปกครอง  เวลา 08.00-16.30 น. ณ หองประชุม 
204 อาคารศูนยการศึกษาพิเศษ 
 

   แผนการดําเนินงาน ประจําเดือนมิถุนายน 2561 
1. วันที่  6 มิถุนายน 2561  อบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทํา มคอ.3 และ มคอ.5”      

เพื่อสงเสริมการทํา มคอ.ใหเปนระบบเดียวกันทั้งคณะ ใหกับคณาจารยคณะครุศาสตรและอาจารย     
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาที่มีความสนใจเขารวมอบรม วิทยากรโดย รศ.ดร.รสสุคนธ 
มกรมณ ี เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ หองประชุม 204  อาคารครุสรรพสิทธ์ิ  คณะครุศาสตร 

2. วันที่ 9 - 10 มิถุนายน 2561  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการดานการศึกษาพิเศษ 
เวลา 08.00 - 16.30 น. ณ หองประชุม 204 อาคารศนูยการศึกษาพิเศษ   

3. ตั้งแตเดือนมิถุนายน ถึง กันยายน 2561 หลักสูตรพัฒนาขาราชการครูสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประจําป 2561หลักสูตรละ 100 คน  รหัสหลักสูตร 
611171001 ชื่อหลักสูตร การคัดกรองเด็กปฐมวัยที่มีความตองการพิเศษในสถานศึกษา รหัสหลักสูตร 
612172001 ชื่อหลักสูตร RTI: ระบบการชวยเหลือนักเรียนที่มีปญหาทางการเรียนรู  รหัสหลักสูตร 
617173001 ชื่อหลักสูตร 21 เทคนิคการสอนสูการวิจัยกลุมตัวอยางเดียวเพื่อพัฒนาเด็กออทิสติก     
ณ หองประชุม 204 คณะครศุาสตร 

4. วันที่ 11 มิถุนายน 2561  อบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนตําราและหนังสือ”       
คร้ังที่ 4 (มีผลงาน 80% ข้ึนไปและกลาวสรุปผลการดําเนินโครงการที่ผานมา) เพื่อสงเสรมิการทําตํารา
เรียนและหนังสือใหกับคณาจารยคณะครุศาสตรสําหรับเตรียมความพรอมเขาสูตําแหนงทางวิชาการที่
สูงขึน้  เวลา 09.00-17.00 น. ณ หองประชุม 204  อาคารครุสรรพสิทธ์ิ  คณะครุศาสตร 

5. วันที่  11 - 15 มิ ถุนายน 2561  ทวนสอบผลสัมฤทธ์ิตามมาตรฐานการเรียนรู         
ณ หองประชุมศูนยการศกึษาพิเศษ 

6. วันที่  16 - 17 มิถุนายน 2561อบรมการเผยแพรดานศิลปะวัฒนธรรม “ศิลปะ
อยุธยาเชิงพ้ืนที่” เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ หองประชุม 204อาคาร กศพ.  คณะครุศาสตร 
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7. วันที่ 18 - 19 มิถุนายน 2561  ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู เรื่องการบริหาร
จัดการหลักสูตรการผลิตและพัฒนาคร ู5 ป ณ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 

8. วันท่ี 20 มิถุนายน 2561  อบรมการผลิตสื่อสําหรับนักศึกษา  เวลา 08.30 - 12.30 น.      
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย 

9. วันที่ 20 มิถุนายน 2561 นักศึกษาชั้นปที่ 5 เขารวมสัมมนาระหวางการฝกปฏิบัติ
ปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 (ครั้งท่ี 1)  เวลา 09.00-12.00 น. ณ หองประชุมอาคาร 100 ป 

10. ระหวางวันที่ 13-26 กรกฎาคม 2561 กิจกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับ
หลักสูตร (ประเมินไขว) โดยเชิญผูประเมินจากหนวยงานภายนอกและภายในคณะครุศาสตร รวมให
ขอเสนอแนะรายงานผลการดําเนินงานระดับหลักสูตร เพื่อพรอมรับการประเมินคุณภาพการศึกษา 
ระดับหลักสูตร เวลา 08.30 -16.30 น. ณ หองประชุม 204 อาคารครุสรรพสิทธิ์ คณะครุศาสตร 

11. วันที่ 23 - 24 มิถุนายน 2561 อบรมเชิงปฏิบัติการเร่ืองการจัดการเรียนรูสาระสังคม
ศึกษาฯ ใหสอดคลองกับการศึกษายุค 4.0 ใหกับครูและบุคลากรท่ีสนใจ โดยเชิญ ผศ.อรรถพล  
อนันตวรสกุล วิทยากรจาก จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  เวลา 08.30 -16.30 น. ณ หองประชุม 204 
อาคารครุสรรพสิทธิ์ คณะครศุาสตร 

12. วันที่  23 – 24 มิถุนายน 2561 อบรมเชิงปฏิบัติการ “การเตรียมความพรอม         
ในการสอบ O - Net” โดยจัดอบรมใหกับบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเตรียมความพรอมใหนักเรียนใน
สังกัด  เวลา 08.30-17.00 น. ณ  หองประชุม 204 อาคาร กศพ. คณะครุศาสตร 

13. วันที่  23 – 24 มิถุนายน 2561 และวันที่  30 มิถุนายน  - 1 กรกฎาคม 2561     
อบรมการพัฒนาโมบายแอปพลิ เคชั่น เกมฯ (Game Maker Studio) เวลา 08.30-17.00 น .            
ณ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 31119  อาคาร 100 ป 

14. วันที่ 23 – 24 มิถุนายน 2561  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การใชเทคโนโลยี
เพื่อสงเสริมทักษะการคิดทางคณิตศาสตรในยุค 4.0  เวลา 08.30-16.30 น. ณ หองปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร 31104  อาคาร 100 ป 

15. วันที่ 27 มิถุนายน 2561 ประชุมคณะกรรมการประจําคณะครุศาสตรคร้ังที่ 5/2561
เวลา 13.00-16.30 น. ณ หองประชุม 211 อาคารครุสรรพสิทธ์ิ  คณะครุศาสตร 

16. วันที่  28 มิถุนายน 2561 สัมมนาระหวางการฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน 1 
นักศกึษาชั้นปที่ 4 ภาคเรียนที่ 1/2561  เวลา 09.00-12.00 น. ณ หองประชุมอาคาร  100 ป 

17. วันท่ี 28 มิถุนายน 2561 อบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง การพัฒนาครูดานการจัดการ
เรียนรูที่สอดคลองกับการจัดการศึกษาในยุคการศึกษา 4.0 ให กับคณาจารยคณะครุศาสตร          
เวลา 08.30 -16.30 น. ณ หองประชุม 204 อาคารครุสรรพสิทธ์ิ คณะครุศาสตร 

18. วันที่  29 - 30 มิ ถุนายน 2561 อบรมพัฒนานักศึกษาใหมีทักษะการเรียนรู           
ในศตวรรษที่ 21 เวลา 08.30 -16.30 น. ณ หองประชุม 204 อาคารครุสรรพสิทธ์ิ 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ    
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ระเบียบวาระที่ 5.2  คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 

 สาระสําคัญโดยยอ 
  ผลการดําเนนิงานในเดือนพฤษภาคม 2561 

1. วันท่ี 9 พฤษภาคม 2561  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จัดโครงการจิตอาสา 
งานรวมพลคนจิตสาธารณะกับการทํางานเพ่ือสังคม ครั้งที่ 2 ประจําปการศึกษา 2560 ภายในงานมี
การจัดนิทรรศการ และนําเสนอผลงานโครงการจิตอาสาในรายวิชาจิตสาธารณะกับการทํางาน      
เพื่อสังคม ซ่ึงเปนรายวิชาแกนคณะ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร โดยมีโครงการจิตอาสาเขา
รวมนําเสนอทั้งหมด 14 โครงการ จัดทําโดยนักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรและสาขาวิชาการ
ปกครองทองถิ่น ชั้นปที่ 1 ณ หองประชุม 317มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

2. วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 นั กศึ กษ าชั้ นป ที่  4  ส าข า วิช านิ เท ศศาสตร  คณ ะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จัดงานเสวนา “สื่อออนไลน : เราใชสื่อหรือสื่อใชเรา” โดยไดรับเกียรติ
จากวิทยากรพิเศษ คุณอัษฎายุทธ วิเศษพงษ (นาตาเลีย เพลียแคม) ผูชนะเลิศ Thailand’s Drag 
Superstar คนแรกของประเทศไทย และอาจารย  ปทมาภรณ สุขสมโสต ประธานสาขาวิชานิเทศ
ศาสตร เพ่ือใหความรูความเขาใจตอการใชงานสื่อออนไลนที่ถูกตอง 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. วันท่ี 10 พฤษภาคม 2561 สาขาวิชาศิลปกรรม จัดกิจกรรมสัมมนาหลังฝกประสบ
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. วันที่  11 พฤษภาคม 2561 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  จัดประชุม
คณะกรรมการดําเนินการจัดกิจกรรมปจฉิมนิเทศนักศึกษาเพ่ือการเตรียมความพรอมเมื่อสําเร็จ
การศึกษา และพัฒนาศักยภาพบัณฑิตเพื่อการประกอบอาชีพ (นัดพบแรงงาน) เพื่อเตรียมความพรอม
การจัดกิจกรรมใหเปนไปดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพ  ณ หองประชุมหมื่นจันทราช       
(หอง43110) อาคารบรมพุทธาราม (อาคาร 43) คณะมนุษยศาสตร และสังคมศาสตร 

6. วันที่  22 พฤษภาคม 2561 อุทยานประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยา รวมกับ
สาขาวิชาประวัติศาสตร  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จัดพิธีมอบเกียรติบัตรและของที่ระลึก
แกนักศึกษา และคณาจารย เน่ืองจากสําเร็จกิจกรรมฝกประสบการณ เปนอาสาสมัครใหขอมูลแนะนํา
สถานที่ทองเที่ยว “วัดไชยวัฒนาราม” และจัดกิจกรรมเสวนาประวัติศาสตร บรรยายความรู           
ใหนักทองเที่ยว และขอปฏิบัติในการเขาชมโบราณสถาน ณ หอง 226 ชั้น 2 อาคารปาตอง (อาคาร 2) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

7. วันที่ 22 - 23  พฤษภาคม 2561 ศูนยภาษาและการจัดการเรียนรูด วยตนเอง     
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จัดกิจกรรมอบรมเตรียมความพรอมเพ่ือสอบ TOEIC ใหกับ
นักศึกษา วิทยากรโดย อาจารยสิริรัตน ผลหมู และอาจารยอรคนางค นวลเจริญ อาจารยสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษ โดยกิจกรรมจัดข้ึนเพื่อ ใหความรูทางดานภาษาอังกฤษ เปนการเตรียมความพรอม     
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เพื่อสอบ TOEIC มีนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นปที่  3 จํานวน 30 คน เขารวมกิจกรรม          
ณ หอง 116 ชั้น 2 อาคารฉะไกรนอย(อาคาร 1) คณะมนุษยศาสตร และสังคมศาสตร  

8. วันท่ี 23 พฤษภาคม 2561 สาขาวิชาการปกครองทองถ่ิน จัดโครงการสัมมนาและ
การนําเสนอโครงงาน สหกิจศึกษาทางการปกครองทองถิ่น ไดรับเกียรติจากอาจารย ดร.กิตติมา       
ทามาลี ผูชวยอธิการบดีฝายบริการวิชาการและสหกิจศึกษา เปนวิทยากรบรรยาย ภายหลังจบ       
การบรรยาย มีการแบงกลุมนักศึกษา สัมมนาหลังฝกประสบการวิชาชีพ นักศึกษาสาขาวิชาการ
ปกครองทองถิ่น รุน 2557 ชั้นปที่ 4 โดยมีคณะกรรมการเปนคณาจารยจากคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตรคอยใหคําแนะนําและขอคิดเห็นที่เปนประโยชนตอการทํางานของนักศึกษาในอนาคต    
ณ  อาคารบรมพุทธาราม  (อาคาร 43) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

9. วันท่ี 24 พฤษภาคม 2561 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จัดโครงการสงเสริม
การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา กิจกรรม “ปจฉิมนิเทศนักศึกษาเพื่อเตรียมความพรอมเมื่อสําเร็จ
การศึกษา” ประจําป 2561 จัดเสวนา ในหัวขอ “เสนทางสูบัณฑิตใหม   เตรียมตัวอยางไรใหไดงาน” 
วิทยากรบรรยาย คือ อาจารยสุนทรีย ชุมมงคล อาจารยประจําสาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบสื่อ
และการผลิตสื่อ คณะนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี วาที่รอยตรีทรงกลด พึ่ งโพธ์ิ 
นักวิเคราะหนโยบายและแผน กลุมงานพัฒนาระบบบริหาร สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และ
อาจารย ดร.รุจิภาส ภูธนัญนฤภัทร อาจารยประจําสาขาวิชาดนตรีสากล  ผูดําเนินรายการโดย 
อาจารยณัฐพร นิรังสรรค อาจารยประจําสาขาวิชาศิลปะการแสดง โดยกิจกรรมกิจกรรมดังกลาวมี
วัตถุประสงคเพื่อเปนการเตรียมความพรอมใหแกนักศึกษาเมื่อสําเร็จการศึกษา ณ หอประชุม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

10.  วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จัดโครงการสงเสริม
การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา กิจกรรม “บรรยายใหความรูเรื่องประกันคุณภาพการศึกษาแก
นักศึกษา” ไดรับเกียรติจากวิทยากร คือ อาจารย ดร.นฤมล อนุสนธ์ิพัฒน อาจารยประจําสาขาวิชา
การพัฒนาชุมชนและสังคม โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใหนักศึกษาไดมีความรูความเขาใจ มีทักษะการ
ประกันคุณภาพการศึกษา สงเสริมการประกันคุณภาพของนักศึกษาให เขมแข็ง ณ หอประชุม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

11. วันท่ี 24 พฤษภาคม 2561 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จัดโครงการสงเสริม
การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา กิจกรรม พัฒนาศักยภาพบัณฑิตเพื่อการประกอบอาชีพ (นัดพบ
แรงงาน) โดยมีตัวแทนนายจาง สถานประกอบการทั้งภาครัฐและภาคเอกชน นําเสนอรายละเอียด   
การรับสมัครงาน และสัมภาษณงาน โดยเปนคร้ังแรกที่ทางคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรจัด
กิจกรรมนัดพบแรงงาน ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

12.  วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จัดกิจกรรมสํารวจ
ความตองการดานการบริการวิชาการของชุมชน ณ ชุมชนบานกระแชง โดยตัวแทนคณาจารยลงพื้นที่
ประชุมทําความเขาใจเรื่องการบริการวิชาการกับประชาชนในชุมชนและผูนําชุมชน และแบงกลุม
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.  วันท่ี 28 พฤษภาคม 2561 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ใหการตอนรับ 
คณะกรรมการ Best Practice กลุมความรู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่เขาเยี่ยมชม
บอรดนิทรรศการการจัดการความรู (Knowledge Management) และใหคะแนนการจัดบอรด
นิทรรศการ โดยทางคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดจัดนิทรรศการการจัดการความรู         
เปน 2 ดาน คือ การจัดการความรู  (Knowledge Management) ดานการวิจัยและผลงานทาง
วิชาการ “เทคนิคการสงบทความทางวิชาการในฐานขอมูล TCI” และการจัดการความรู (Knowledge 
Management) ดานการเรียนการสอน “การจัดการเรียนการสอนที่บู รณาการกับทองถ่ิน”           
โถงอาคารบรมพุทธาราม(อาคาร 43)  คณะมนุษยศาสตร และสังคมศาสตร  

15.  วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 สาขาวิชาศิลปะการแสดง จัดการแสดงวิพิธทัศนา      
ชุด “สัตตระบําโบราณคดีศรีสยาม” โดยนักศึกษาชั้นปที่ 3 สาขาวิชาศิลปะการแสดง โดยการแสดง
ประกอบดวย ระบําทวารวดี ระบําศรีวิชัย ระบําลพบุรี ระบําเชียงแสน ระบําสุโขทัย ระบําอยุธยา และ
ระบํารัตนโกสินทร โดยวัตถุประสงคของการจัดกิจกรรม เพ่ือนําสิ่งที่เรียนรูในหองเรียนและที่ไดศึกษา
คนควาจากท่ีตางๆ  ซึ่งเปนองคประกอบความรูที่นักศึกษามีมาถายทอดผานการแสดงผลงานของระบํา
ไทย เพ่ือนําเสนอสูสาธารณชนใหรับรูอันเปนการเผยแพรและอนุรักษการแสดงวัฒนธรรมของไทย 
และเปนแนวทางแกผูรับชมไดนําไปศึกษาตอในดานศิลปะนาฏศิลปไทย ซึ่งอยูในรายวิชาการแสดง 
ของผูชวยศาสตราจารย ดร.สุมิตร เทพวงษ ณ หองประชุมตนโมก อาคารบรรณราชนครินทร 
มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา 

16.  วันที่ 29 พฤษภาคม 2561 ผูบริหาร คณาจารย และเจาหนาที่คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร เปนตัวแทนมหาวิทยาลัย รวมพิธีทําบุญตักบาตร ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร และเวียน
เที ยน  ณ  วิหารพระมงคลบ พิตร เนื่ อ งใน เทศกาล วิสาขบู ช า ป ระจําป  2561 ซึ่ ง จั งหวัด
พระนครศรีอยุธยารวมกับคณะสงฆจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจัดขึ้น วัดพนัญเชิงวรวิหาร วิหาร       
พระมงคลบพิตร 

17. วันท่ี 11 มิถุนายน  2561  ประชุมประธานสาขาและประธานกลุมวิชา  เรื่องการจัด
อบรมใหกับคณาจารยและบุคลากรในชวงปดเทอมในเรื่องตาง ๆ เชน การอบรมการเขียน
ภาษาอังกฤษ  การเขียนบทความวิชาการ  บทความวิจัย  และ Active Learning และหารือ        
แนวทางการพัฒนาคณะในมุมตาง ๆ  

18. วันที่ 24 มิถุนายน 2561 กิจกรรมเสวนาสาธารณะ ครั้งที่ 3 ในหัวขอ พรรคการเมือง
ทางเลือกใหม  ไดเชิญนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรและตัวแทนจากพรรคการเมืองใหม
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 ษยศาสต ร และสั งคมศาสต ร  จัด ป ระชุ ม
คณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ครั้งที่ 4/2561 ณ หองประชุมหมื่นจันทราช
(หอง 43110) อาคารบรมพุทธาราม (อาคาร 43) คณะมนุษยศาสตร และสังคมศาสตร  

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ   

 

ระเบียบวาระที่ 5.3 คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
 

 สาระสําคัญโดยยอ 
  ผลการดําเนนิงานในเดือนพฤษภาคม 2561 

1. วันที่  2 และ 28 พฤษภาคม 2561 คณบดีคณะวิทยาการจัดการ และอาจารยสมเกียรติ  
แดงเจริญ  ไดรับมอบหมายจากอธิการบดี ใหเขารวมประชุมหารือแนวทางความรวมมือในการพัฒนา
กองทุนหมูบานและชุมชนเมือง ณ โรงแรมปรินซพาเลช กรงุเทพมหานคร 

2. วันที่  8 - 10 พฤษภาคม 2561 คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการ “สรางนักบัญชี
คุณภาพรุนใหม (Young & Smart Accountants)” ใหกับนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ชั้นปท่ี 3 และชั้นป
ที่ 4 จํานวน 78 คน เพ่ือเปนการเตรียมความกอนสําเร็จการศึกษาและเพื่อสงเสริมพัฒนานักศึกษาใหมี
ความพรอมในการเปนแรงานคุณภาพ ณ หองประชุมตนโมก และ หอง 31104 

3. วันท่ี 9 พฤษภาคม 2561 คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมปจฉิมนิเทศนักศึกษาฝก
ประสบการณวิชาชีพและสหกิจศึกษาและกิจกรรมเตรียมความพรอมสูโลกอาชีพ ใหกับนักศึกษา ชั้นปท่ี 4 
จํานวน 157 คน 7 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการจัดการ การตลาด การจัดการโลจิสติกส คอมพิวเตอรธุรกิจ 
เศรษฐศาสตรธุรกิจ การทองเที่ยว  การบริหารทรัพยากรมนุษย  ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยฯ 

4. วันท่ี 11 พฤษภาคม 2561 คณะวิทยาการจัดการ จัด“อบรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา  
ในการนําเสนอผลงานและการคิดวิเคราะหอยางเปนระบบ” ใหกับนักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจระหวางประเทศ 
ชั้นปที่ 3 จํานวน 20 คน ณ หองประชุมอินทนิล 1  อาคาร 41 คณะวิทยาการจัดการ 

5. วันท่ี 11 พฤษภาคม 2561 คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมแบงปนความสุขใหกับ
เด็กผูดอยโอกาส  ณ วัดบานออ ตําบลอมฤต อําเภอผักไห จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

6. วันท่ี 14  พฤษภาคม  2561 คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมทักษะภาวะผูนําและ   
การทํางานเปนทีม และกิจกรรมจัดการสานสัมพันธ ใหกับนักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร – อาทิตย) ทุกชั้นป 
จํานวน 220 คน  ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย 

7. วันที่  22 - 23  พฤษภาคม 2561 คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมอบรมดาน        
การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร ใหกับนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ ชั้นปที่ 3 จํานวน 22 คน     
ณ หอง 31118 อาคาร 100 ป 

8. วันที่  22 พฤษภาคม 2561 คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมปจฉิมนิเทศให กับ
นักศึกษา ชั้นปที่ 4  จํานวน 157 คน 7 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาการจัดการ การตลาด การทองเที่ยว      
การจัดการโลจิสติกส คอมพิวเตอรธุรกิจ เศรษฐศาสตรธุรกิจ การบริหารทรัพยากรมนุษย  ณ หอประชุม
มหาวิทยาลัย 
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9. วันที่  23 – 25  พฤษภาคม 2561 คณะวิทยาการจัดการ  จัดกิจกรรมสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการภาวะผูนําและนันทนาการสโมสรนักศึกษา  ณ รีสอรทบานดอกไม  อําเภอหัวหิน จังหวัด
ประจวบคีรขีันธ 

10. วันที่  24 - 25 พฤษภาคม 2561 คณะวิทยาการจัดการ  จัดกิจกรรมอบรมทักษะ       
การพัฒนาตลาดออนไลน นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ ชั้นปที่ 3 จํานวน 22 คน ณ หอง 31118 
อาคาร 100 ป 

 

แผนการดําเนินงานในเดือนมิถุนายน 2561 
1. วันที่  7 มิถุนายน 2561 คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการบริการวิชาการ อบรมเชิง

ปฏิบัติการ การใหความรูและการเพ่ิมประสิทธิภาพการหุมหอผลิตภัณฑชุมชนดวยเทคนิค Drop Test         
ณ หองประชุมเทศบาลตําบลบานกรด อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

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

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

4. วันที่ 18  26  28  มิถุนายน 2561 คณะวิทยาการจัดการ จัดโครงการพัฒนาผลงานทาง
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 จัดโครงการหมูบานโอทอปเพื่อการ
ทองเที่ยว (OTOP Village) 8 เสนทาง กิจกรรมท่ี 1 ฝกอบรมสรางความรูความเขาใจ รวบรวม เชื่อมโยง       
อัตลักษณ และสรางการมีสวนรวมในชุมชน บานหนองสรวง ตําบลกระแชง อําเภอบางไทร จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

7. วันที่ 13 มิถุนายน  2561 ไดรับมอบหมายจากอธิการบดีเขารวมประชุมกับสํานักงาน
กองทุนหมูบาน  เปนการแสดงสัญลักษณวาเปนความรวมมือของกองทุนและมหาวิทยาลยัราชภัฏ 38 แหง  
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ   

 

ระเบียบวาระท่ี 5.4  คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 สาระสําคัญโดยยอ 
 ผลการดําเนินงานในเดือนมิถุนายน 2561 

1. วันท่ี 6 มิถุนายน 2561 โครงการบริการวิชาการ “ Aquaponic Farm 4.0 ในน้ํามีปลา     
ในนามีขาว”เพื่อสงเสริมใหนักเรียนระดับมัธยมศึกษา บูรณาการหลักการของสะเต็มเขากับกิจกรรมลดเวลา
เรียน เพ่ิมเวลารู เพื่อใหนักเรียนรูจักคิด วิเคราะหและออกแบบ อยางมีเหตุผลอีกทั้งกิจกรรมดังกลาวนี้ 
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. วันที่ 8 มิถุนายน 2561 ประชุมวิชาการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ครั้งที่ 4 เพื่อให
นักศึกษาไดมีประสบการณในการนําเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการ สามารถเผยแพรผลงานวิจัยของ
นักศึกษาและคณาจารยคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  เกิดการแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณวิจัยอัน
จะเกิดประโยชนสําหรับนักศึกษาในการทํางานหรือศึกษาตอ อีกทั้งยังเปนการสงเสริมการวิจัยแบบบูรณาการ
ในคณะวิทยาศาสตรฯ ซึ่งมีกลุมเปาหมายเปนคณาจารยและนักศึกษา ระดับปริญญาตรี จํานวน 200 คน        
ณ  อาคารศูนยภาษาและคอมพิวเตอร  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

3. วันท่ี 10 มิถุนายน 2561 สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร ภาควิชา
วิทยาศาสตรประยุกต  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จะจัดโครงการบริการวิชากร ภายใตโครงการ
พระราชดําริ “เรื่องการอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ืองอาหารเพ่ือสุขภาพและสมุนไพร:การใชสมุนไพรชูรสแทน    
การใชผงชูรส” ใหแกชุมชนที่ ทํ าการผู ใหญ บ านหมู ท่ี  1 ตําบลสามบัณฑิต อํ าเภออุทัย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

4. วันท่ี 16 มิถุนายน 2561 สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร ภาควิชา
วิทยาศาสตรประยุกต  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี นํานักศึกษาเขารวมแขงขันตอบปญหาวิชาการ      
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทางอาหาร FoSTAT- Nestlé Quiz Bowl 2018 ณ ศูนยนิทรรศการและ    
การประชุมกรงุเทพ (ไบเทค)  

5. วันที่ 17 มิถุนายน 2561 สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ภาควิชาวิทยาศาสตร
ประยุกต คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จัดอบรม Train the trainer พัฒนาทักษะการเปนวิทยากร ใหกับ
นักศึกษาชั้นปที่  3 และชั้นปที่  4 โดยวิทยากรดานความปลอดภัย ณ หองประชุมศูนยวิทยาศาสตร  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา   

6. วันที่ 19 - 21 มิถุนายน 2561 สัมมนาถายทอดแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติราชการ
ประจําป เพื่อระดมความคิดของผูบริหาร บุคลากรผูเกี่ยวของ ในการวิเคราะห SWOT ทบทวนเปาหมาย 
ผลผลิต ตัวชี้ วัด ตลอดจนโครงการ/กิจกรรม เพื่อผลักดันตัวชี้วัดเพ่ือจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 ในระดับคณะ ณ โรงแรมปริ้นเซส  จงัหวัดกาญจนบุร ี 

7. วันที่ 25 มิถุนายน 2561 โครงการเตรียมความพรอม เพ่ือประเมินคุณภาพการศึกษา 
ภายใน ระดับหลักสูตร กิจกรรม Pre-Audit เพื่อใหผูเขาการอบรมไดรับความรูและแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับ   
การเขียนผลการดําเนินงานของ 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 อาชีวอนามัยและความผาสุขที่ย่ังยืน 
ในงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแหงชาติ คร้ังที่ 32 เพ่ือนําเสนอหลักสูตรสาขาอาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาใหเปนที่รูจัก และเปนการพัฒนาความรูดานอาชีวอนามัย
และความปลอดภัย ณ ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร 
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9. วันท่ี 11 มิถุนายน 2561 วิทยาลัยเทคนิคนําหัวหนาแผนกมาหารือรวมกัน  และจะไป
ศึกษาดูงานที่วิทยาลัยเทคนิค  ไดขอเทียบหลักสูตรเพ่ือนําชั้นเรียนมารวมกัน  หลาย ๆ อยางตองการใหมา
เรียนที่มหาวิทยาลัย  และจะดําเนินการโครงการนี้ตามท่ีไดตกลงใน MOU 
 

แผนการดําเนินงานในเดือนกรกฎาคม 2561 
1. วันที่ 2 กรกฎาคม  2561 โครงการเตรียมความพรอม เพ่ือประเมินคุณภาพการศึกษา 

ภายใน ระดับหลักสูตร กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การอัพโหลดไฟลขอมูลหลักฐานงานประกันคุณภาพ 
ระดับหลักสูตร” ณ  อาคารศูนยภาษาและคอมพิวเตอร  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

2. วันที่ 19 กรกฎาคม 2561  สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ภาควิชาวิทยาศาสตร
ประยุกต คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จัดประเมิน IQA เวลา 8.30-16.30 น. ณ หอง ศว.108        
ศูนยวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา   

3. วันที่  15 - 31 กรกฎาคม  2561 ประเมิ นประกั นคุณ ภาพระดั บหลั กสู ตร                
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 5.5 ผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา  
 

 สาระสําคัญโดยยอ 
  ผลการดําเนนิงานเดือนพฤษภาคม 2561 

1. วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 สถาบันอยุธยาศึกษา ไดจัดกิจกรรมสัมมนาการอนุรักษและ
พัฒนานครประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยา ครั้งท่ี  3 เร่ือง “กรณีศึกษาเปรียบเทียบ : มรดกโลก
พระนครศรีอยุธยา กับมรดกโลกแหล งอื่ นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ” เวลา 08.30-12.30 น.                 
ณ หองประชุมสถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไดรับเกียรติจาก อาจารย
สาวิตรี สุวรรณสถิตย กรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการแหงชาติวาดวยมรดกโลก และกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิในคณะอนุกรรมการมรดกโลก  ดานวัฒนธรรม เปนวิทยากรบรรยายใหความรูแกครูอาจารย 
นักวิชาการ นักศึกษา และผูสนใจทั่วไป จํานวน 80 คน ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกลาวมีวัตถุประสงค          
เพื่อการอนุรักษ และสรางความเขาใจในบริบทของการพัฒนาเมืองมรดกโลก อันจะเปนประโยชนแก      
การเรียนรู และกระบวนการพัฒนานครประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยาอยางยั่งยืน ณ หองประชุมสถาบัน
อยุธยาศกึษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

2. วันที่  23 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 น. สถาบั นอยุธยาศึกษา จัดประชุ ม
คณะกรรมการประจําสถาบันอยุธยาศึกษา  คร้ังท่ี 2/2561 โดยมี ผูชวยศาสตราจารยอราม ชนะโชติ     
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  เปนประธานการประชุม พรอมดวย อาจารย       
ดร.จงกล  เฮงสุวรรณ ผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา และผูทรงคุณวุฒิจากภายนอก ผูบริหาร ผูแทน
คณาจารยประจํา บุคลากรสถาบันอยุธยาศึกษา เขารวมประชุม โดยมีเรื่องเพ่ือทราบและพิจารณาในวาระ
ตางๆ อาทิ เชน รายงานผลการดําเนินงานของสถาบันอยุธยาศึกษา ไตรมาสท่ี 2 (1 มกราคม 2561           
-31  มีนาคม 2561) การจัดทํา (ราง) แผนพัฒนาบุคลากรประจําสถาบันอยุธยาศึกษา ประจําป พ.ศ.2561 
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- 2564 ณ หองประชุมสถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ณ หองประชุมสถาบัน
อยุธยาศกึษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

3. วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 อาจารยสุภารัตน ชัยกิตติภรณ รองผูอํานวยการสถาบัน
อยุธยาศึกษา เปนประธานการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานสถาบันอยุธยาศึกษา คร้ังที่ 4/2561 โดยมี
ผูบริหารและบุคลากรเขารวมประชุม เพื่อรายงานและกํากับติดตามผลการดําเนินงานของสถาบันอยุธยา
ศึกษา  ณ สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

4. วันที่ 29 พฤษภาคม 2561 สถาบันอยุธยาศึกษา ไดจัดกิจกรรมเวียนเทียน เนื่องใน       
วันวิสาขบูชา โดยไดรับเกียรติจาก ผูชวยศาสตราจารยอราม ชนะโชติ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา เปนประธานในพิธี พรอมดวยผูบริหาร คณาจารย บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา และพุทธศาสนิกชนทั่วไป เขารวมพิธีสวดมนตทําวัตรเย็น และเวียนเทียนรอบวิหาร
พระนอน ณ วัดพนมยงค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
 

แผนการดําเนินงานเดือนมิถุนายน 2561 
1. วันที่ 3 มิถุนายน 2561 โครงการสอนนองเรียนศิลป ระดับชั้นประถมศึกษา ณ หองประชุม

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 หองประชุม

สถาบันอยุธยาศึกษา 
5. วันที่ 22 มิถุนายน 2561 กิจกรรมนําเสนอผลงานวิชาการและวิจัย คร้ังที่ 2 ณ หองประชุม

สถาบันอยุธยาศึกษา 
6. วันที่ 24 มิถุนายน 2561 โครงการสอนนองเรียนศิลป ระดับชั้นประถมศึกษา ณ หองประชุม

สถาบันอยุธยาศึกษา 
 

มติ/ความคดิเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ  

 

ระเบียบวาระที่ 5.6  ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการ

หองสมุดโรงเรียนและฝกยุวบรรณารักษ”  วันที่   19 – 20 มิ ถุนายน 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น.              
ณ  หองประชุมตนโมก อาคารบรรณราชนครินทร โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือถายทอดองคความรูดานการบริหาร
จัดการหองสมุดโรงเรียนใหกับครูและนักเรียน สามารถนําความรูไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนและสราง
ทัศนคติท่ีดีใหกับครูและนักเรียน ตอการใหบริการหองสมุดและสงเสรมินิสัยรักการอานใหกับเยาวชนตอไป 
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2. สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการอบรมผูใชงานระบบบริหาร
จัดการดานงบประมาณและการคลัง โดยใชโปรแกรมบัญชี 3 มิติ เพ่ือพัฒนาบุคลากรของสํานักใหมีความรู
ความเขาใจในการกรอกขอมูลการใชจายงบประมาณประจําป พ.ศ. 2562 และเพ่ือรองรับการรายงาน    
การใชจายงบประมาณใหเปนปจจุบัน โดยผูบริหารสามารถเรียกดูรายงานไดจากระบบ 3 มิติ ซึ่งไดเชิญ
วิทยากรจากกองนโยบายและแผนงาน คุณอมรรัตน อมรนาถ ตําแหนง นักวิชาการสถิติ มาใหความรูพรอม
ฝกติดตั้งระบบฯ  มีจํานวนผูเขารับการอบรมทั้งสิ้น 27 ราย  วันท่ี 25 พฤษภาคม  2561 เวลา 08.30 – 
16.30 น. ณ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 31116  อาคาร 100 ป  

3.  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รับการตรวจประเมินตามกระบวนการ
จัดการความรู ประจําป  พ.ศ. 2561  ในประเด็นความรูดานบริการจัดการเชิงคุณภาพ “One stop 
service” โดยคณะกรรมการตรวจประเมินของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  วันที่  28 
พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ  บริเวณชั้น 1  อาคารบรรณราชนครินทร  

4.  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ใหการตอนรับคณะศึกษาดูงาน จากสํานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2 แหง ไดแก มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร และมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา  โดยการแลกเปลี่ยนรูในการบริหารจัดการสํานัก          
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดานหองสมุดและงานดาน IT  ซึ่งมีการดําเนินงานในลักษณะที่
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 กําลังดําเนินการปรับปรุงหองคอมพิวเตอร  จํานวน 4 หอง และลง
โปรแกรมคอมพิวเตอรเพ่ือรองรับการเปดเทอม  อาจารยที่ใชโปรแกรมนอกเหนือจากทั่วไป ใหแจงดวย 

 

การดําเนินงานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(งานศูนยขอมูลและเครือขาย งานระบบสารสนเทศ และงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ) 

1. วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 รวมวิเคราะหระบบสารสนเทศในปจจุบันของมหาวิทยาลัย 
ณ หองประชุม 31120 

2.  วันท่ี 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-เจาหนาท่ี จํานวน  

6 จุด ณ บริเวณขางวัดสวนหลวงคางคาว 



 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  คร้ังที่  7/2561 

 

27 

9. วันที่ 21 - 25 พฤษภาคม 2561 ติดตั้งระบบ WIFI บานพักอาจารย-เจาหนาท่ี จํานวน 
6 จุด  ณ บริเวณบานพักอธิการบดี 

10. วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 เขารวมประชุมเรื่องระบบจิตอาสา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม 

11. วันที่ 1 -31 พฤษภาคม 2561 ติดตั้งเคร่ืองสํารองไฟฟา  ณ สถาบันอยุธยาศึกษา 
12. วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 สํารวจพ้ืนที่ติดตั้ง WIFI  ภายในมหาวิทยาลัยและหอพักอูทอง 
13. วันที่ 1-31 พฤษภาคม 2561 บริการซอมบํารุงคอมพิวเตอร จํานวน 72 เคร่ือง        

หองซอมบํารุง 
14. วันที่ 1-31 พฤษภาคม 2561 ออกแบบเว็บไซตและพัฒนาเว็บไซต ประชาสัมพันธ

ขอมูลขาวสารของคณะและหนวยงานบนเว็บไซต 
  - เพ่ิมและจัดทํา Banner ประชาสัมพันธ 4 เรื่อง 
  - เพ่ิมขาวประชาสัมพันธขาวรับสมัคร 9 เรื่อง 
  - เพ่ิมขาวประชาสัมพันธทั่วไป 3 เรื่อง 
  - เพ่ิมขาวสําหรับนักศึกษา 2 เร่ือง 
 15. วันที่ 1-31 พฤษภาคม 2561 สงขอมูลผูผานการคัดเลือกเพ่ือใหผูผานการคัดเลือกยืนยัน
สิทธ์ิที่ระบบเคลียริงเฮาส (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
ตามท่ี ITA กําหนด  3. ทําหนาเว็บไซต ITA เพ่ือสําแดงเอกสารที่จะตรวจในป 2561 (งานระบบสารสนเทศ) 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ   

 

ระเบียบวาระที่ 5.7  ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 สาระสําคัญโดยยอ 
ฝายงานบริหารท่ัวไป 
1. วันที่ 1 มิถุนายน 2561 หัวหนาสํานักงานและเจาหนาท่ีฝายบริหารงานประชุมซักซอมและ

ทําความเขาใจการเสนอโครงการเพ่ือขอรับการจัดสรรงบประมาณภายใตแผนปฏิบัติราชการประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ณหอง 3001 อาคารบัณฑติวิทยาลัย 

2. วันที่ 4 มิถุนายน 2561 ผูอํานวยการเขารวมกิจกรรมปจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจําป
การศึกษา 2560 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

3. วันที่ 12 มิถุนายน  2561 ผูอํานวยการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) 
ครั้งที่ 6/2561 ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน 

4. วันท่ี 13 มิถุนายน 2561 ผูอํานวยการเขารวมการจัดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือ 
(MOU) กลุมศรีอยุธยา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ปทุมธาน ี
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5. วันที่ 13 มิถุนายน 2561 ผูอํานวยการเขารวมรับฟงการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 6/2561 ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน 

6. วันท่ี 26 มิถุนายน 2561 ผูอํานวยการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํา
มหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ครั้งท่ี 5/2561  ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน 
 

ฝายงานวิจัย 
1. วันที่ 13 มิถุนายน 2561 ผูบริหารและเจาหนาท่ีเขารวมกิจกรรม KM DAY  ประจําป 2561      

ณ หองประชุมตนโมก 
2. วันที่ 14 มิถุนายน 2561 ผูบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนาเขารวมประชุมแผนการดําเนิน

โครงการ Multi Mentoring System (MMS)  ณ โรงแรมเซ็นจูร่ี พารค กรุงเทพฯ 
3. วันท่ี 23 มิถุนายน 2561 ผูบริหารเขารวมพิธีเปดโครงการประชุมนําเสนอผลงานวิจัน 

ระดับชาติและนานาชาติ คร้ังที่ 5 และ คร้ังที่ 14 ณ หองประชุมหลวงพอวัดไรขิงอุปถัมภ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

4. ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยที่ ใหรวมเปนเจาภาพจัดงานการประชุมวิชาการนานาชาติ  
ระหวางวันท่ี 5 – 6 กรกฎาคม 2561 และขอเรียนเชิญอธิการบดีเขารวมพิธีเปดในวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 
โดยนักศึกษาจะไดรับประโยชนในการแสดงศิลปวัฒนธรรม  การเปดบูธ และนักศึกษาไดสื่อสารเปน
ภาษาอังกฤษกับนักวิจัย เพ่ือเผยแพรมหาวิทยาลัยตอไป 

5. วันที่ 12 มิถุนายน 2561 การทํา MOU แทนมหาวิทยาลัยกับกลุมศรีอยุธยา  ที่ประชุมได
แตงตั้งผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาเปนหัวหนา  และจะมีการจัดประชุมวิชาการในกลุมเครือขาย  
ภายในเดือนกรกฎาคม 2561 นี ้
 

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ   

 

ระเบียบวาระท่ี 5.8  ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
 

 สาระสําคัญโดยยอ 
  ผลการดําเนนิงาน  เดือนพฤษภาคม 2561 

1. วันท่ี 2 พฤษภาคม 2561 ประชุมวิพากษหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชา
บริหารธุรกิจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561) ณ หอง 3025 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย 

 

แผนการดําเนินงาน  เดือนมิถุนายน 2561 
1. วันที่ 9 มิถุนายน 2561 ทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา หลักสูตร

ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพคร ูณ หอง 3025 อาคารบัณฑติวิทยาลัย 
2. วันที่  17 มิถุนายน 2561 ทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษา 

หลักสูตรครศุาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ณ หอง 3025 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย 
3. วันที่ 23 มิถุนายน 2561 สอบขอเขียนนักศึกษาใหมหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขา

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

5. วันที่ 24 มถิุนายน 2561 สัมมนาระหวางการฝกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2             
ครั้งที่ 1  ณ หองประชุม 317 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

6. โครงการยกระดับการพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  การจัดสัมมนาในเรื่องของ     
การยกระดับการพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2561 ไดเรียนเชิญ ผศ.ดร.สุชาติ      
ตันธนะเดชา  ไดรวมแลกเปลี่ยนเรียนรูกับคณาจารย   

7. ขณะนี้อาคารบัณฑิตไดรับผลกระทบจากการกอสรางหนาอาคาร  คือ สายโทรศัพทชํารุด
มาหลายสัปดาหแลว  เนื่องจากมีการตอกเสาเข็มทําใหสายชํารุด  และระบบน้ํา  ทําใหน้ําไมไหล  ไดแจงงาน
อาคารสถานที่ไปแลว     
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ   

 

ระเบียบวาระท่ี 5.9  ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. วันท่ี 14 มิถุนายน 2561  จะมีพิธีปดกีฬาสานสัมพันธบุคลากรภายใน มหาวิทยาลัย

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจําป 2561  โดยบุคลากรจะไปรวมในงานนี้  และจะมีบางสวนท่ีประจํา

อยูหนวยงาน 

2. มหาวิทยาลัยจะเปนศูนยสอบของสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (กพ.) 

ในวันท่ี 15 กรกฎาคม 2561  ขณะนี้กําลังดําเนินการจัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ   

3. วันที่  29  มิถุนายน  2561 ขอเชิญ รวมภาคภูมิ ใจ กับกาวที่ ยิ่ งใหญ  113 ป 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถ่ิน  โดยขอใหคณาจารย

และบุคลากรแตงกายดวยชุดปกติขาวโดยพรอมเพรียงกัน 

งานบริหารงานบุคคล 
ผลการดําเนินงาน ประจําเดือนพฤษภาคม 2561 

1. ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏรพระนคร          
ศรีอยุธยา ครั้งที่ 4/2561 วันที่ 30 เมษายน 2561 

2. ประชุมกลั่นกรองเลื่อนเงินเดือนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและ
ลูกจางประจํา วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 

3. บุคลากรสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ลาออกจาการปฏิบัติหนาที่ 
จํานวน 4 ราย 

 3.1 นางสาวจิราภา แสงเรือง พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย  สังกัด      
คณะวิทยาการจัดการ ลาออกจากการปฏิบัติหนาที่ เมื่อวันท่ี 1 พฤษภาคม 2561 
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 3 .2  Mr.Phillip Y.Freiberg เจ าหน า ท่ี ประ จําตามสัญ ญ า ตํ าแหน งอาจารย
ชาวตางชาติ สังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ลาออกจากการปฏิบัติหนาที่ เมื่อวันที่ 30 
พฤษภาคม 2561 

 3.3 นายเจษฎา ทองธานี พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดฝายสวัสดิการและจัดหา
รายได กองกลาง สํานักงานอธิการบดี ลาออกจากการปฏิบัติหนาที่ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 

 3.4 นายสําราญ แสงอรุณ เจาหนาที่ประจําตามสัญญา สังกัดกองพัฒนานักศึกษา 
ลาออกจากการปฏิบัติหนาที่ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 

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

5. ประกาศรับสมัครสอบแขงขัน เพื่ อบรรจุและแตง ต้ังบุคคลเขาเปนพนักงาน
มหาวิทยาลัย ตําแหนงประเภทสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 3/2561 ตั้งแตวันที่ 11 พฤษภาคม – 23 
พฤษภาคม 2561 

 

     แผนการดําเนินงาน ประจําเดือนมิถุนายน 2561 

  1. กําหนดการประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ (ก.พ.ว.) คร้ังที่ 4/2561                       
วันที่ 11 มิถุนายน 2561 

  2. กําหนดการประชุมคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหนาที่ประเมินผลงานทางวิชาการ
และจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2561 

  3. กําหนดประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏรพระนครศรี
อยุธยา คร้ังที่ 5/2561   วันท่ี 24 กรกฎาคม 2561 

 

งานการเงินและบัญชี 
1. รายงานผลการดําเนินงาน รายงานการรับเงิน – การจายเงนิ ประจําเดือนพฤษภาคม 2561 
 

งานพัสดุ 
         รายงานการดําเนินงานของงานพัสดุประจําวันท่ี 2 พฤษภาคม –  1 มิถุนายน 2561 
 มหาวิทยาลัยไดอนุมัติคาใชจายเงินคงเหลือในคลัง จํานวน 7 รายการ ดังน้ี 
 1. งานปรับพื้นโรงยิม 2 จํานวนเงิน 999,700 บาท (เกาแสนเกาหมื่นเกาพันเจ็ดรอย
บาทถวน) ดําเนินการเบิกจายแลว 
 2. งานปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณรอบคณะวิทยาการจัดการ ลงนามในสัญญาแลว สัญญา
เลขที่ 43/2561 เปนจํานวนเงิน 2,185,400 บาท (สองลานหน่ึงแสนแปดหมื่นหาพันสี่รอยบาทถวน) 
ขยายเวลาออกไปอีก 20 วัน สิ้นสุดสัญญาวันที่ 5 มิถุนายน 2561 ขณะนี้อยูระหวางดําเนินการตาม
สัญญา 
 3. งานปรบัปรุงภูมิทัศนหอดูดาว เบิกจายเรียบรอยแลว 
 4. งานปรบัปรุงหองบริการอินเทอรเน็ต เบิกจายเรียบรอยแลว 
 5. งานปรบัปรุงหองประชุมใหญ อาคาร 100 ป อยูระหวางขอความเห็นชอบราคากลาง 
 6. งานจางเหมาทําพ้ืนคอนกรีตพิมพลาย อาคารศูนยภาษาและคอมพิวเตอร เบิกจาย
เรียบรอยแลว  
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 7. งานปรบัปรุงซอมแซมพ้ืนและผนังอาคารบัณฑิตวิทยาลัย เบิกจายเรียบรอยแลว 
 8. งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบลงทุนคาท่ีดินสิ่งกอสราง
รายการท่ีวงเงินไมเกิน 100,000 บาท ไดดําเนินการเบิกจายแลว สวนรายการที่ดําเนินการจัดหา
รวมกันดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) มีรายการดังนี้ที่อยูระหวางดําเนินการ 
  (1)  ครุภัณฑการศึกษาของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จํานวน 4 รายการ ไดแก 
       1.1 ชุดฝกปฏิบัติทางสถิติ และควบคุมคุณภาพ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ 72/2561 
สงมอบครุภัณฑแลว อยูระหวางเบิกจาย 
       1.2 ชุดฝกปฏิบัติการระบบฝงตวัอุตสาหกรรม อยูระหวางรอสงมอบครุภัณฑ 
       1.3 ชุดฝกปฏิบัติการดานโลหะวิทยา อยูระหวางรอสงมอบครุภัณฑ 
        1.4 ชุดฝกปฏิบัติการสรางตนแบบงานอุตสาหกรรมเพ่ือรองรับนวัตกรรม อุตสาหกรรม 
4.0 ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ 72/2561 สงมอบครุภัณฑแลว อยูระหวางเบิกจาย 
  (2)  ชุดครุภัณฑหองปฏิบัติการ จํานวน 10 ชุด ประจําคณะวิทยาการจัดการ         
อยูระหวางตรวจรับและเบิกจาย 
  (3)  ครุภัณฑประจําสาขาเคมี  สาขาจุลชีววิทยา  สาขาวิทยาศาสตรการอาหาร  
สาขาสปาและความงาม และ สาขาเกษตรศาสตร จํานวน 12 รายการ ไดแก  
       3.1 เคร่ืองทําน้ําบริสุทธ์ิ สูญญากาศ สัญญาซื้อขายเลขที่ 62/2561 อยูระหวาง
รอสงมอบครุภัณฑ 
       3.2 เคร่ืองกลั่นระเหยระบบสูญญากาศ สัญญาซื้อขายเลขท่ี 62/2561 อยูระหวาง
รอสงมอบครุภัณฑ 
       3.3 เครื่องเก็บตัวอยางอากาศสําหรับอัตราการไหลสูง ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ 
60/2561 อยูระหวางตรวจรับ 
       3.4 เคร่ืองเก็บตัวอยางอากาศทางชีวภาพ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่  60/2561       
อยูระหวางตรวจรับ 
       3.5 เครื่องทําน้ํากลั่น ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขท่ี 61/2561 อยูระหวางรอสงมอบครุภัณฑ 
       3.6 เคร่ืองปดฝากระปอง สัญญาซื้อขายเลขท่ี 62/2561 อยูระหวางรอสงมอบครุภัณฑ 
         3.7 ตูเก็บสารเคมี ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที ่61/2561 อยูระหวางรอ สงมอบครุภัณฑ 
       3.8 เคร่ืองแกสโครมาโตรกราฟ (Gas Chromatograph) 
       3.9 เคร่ืองแมสสเปคโตมิเตอร 
       3.10 ตูปลอดเชื้อ ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขที่ 63/2561 อยูระหวางรอ สงมอบครุภัณฑ 
       3.11 เคร่ืองชั่งทศนิยม 3 ตําแหนง อยูระหวางเบิกจาย 
       3.12 เครื่องกลั่นน้ํา สัญญาซื้อขายเลขที่ 62/2561 อยูระหวางรอ สงมอบครุภัณฑ 
    (1)  ครุภัณฑกลองโทรทรรศน 24 น้ิว พรอมอุปกรณประกอบกลอง        
ลงนามในสัญญาแลว สัญญาเลขท่ี 50/2561 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2561 ระยะเวลาสงมอบภายใน 4 
สิงหาคม 2561 
    (2)  ครุภัณฑเครื่องพิมพขนาดใหญหนากวาง 60 นิ้ว ของสถาบันอยุธยาศึกษา 
เบิกจายแลว 



 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  คร้ังที่  7/2561 

 

32 

    (3)  ครุภัณฑเคร่ืองมัลติมีเดียโปรเจคเตอร 3,500 ANSL ประจําคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เบิกจายแลว 
    (4)  ครุภัณฑ ชุดกลองวงจรปด ลงนามในสัญญาแลว สัญญาเลขที่ 
58/2561 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ 2561 ระยะเวลาสงมอบภายใน 22 เมษายน 2561 
    (5)  งานปรับปรุงระบบไฟฟาและติดตั้งหมอแปลง อาคาร 2 ผูชนะ       
การเสนอราคามา  ลงนามในสัญญาแลว สัญญาเลขที่ 59/2561 ลงวันท่ี 27 กุมภาพันธ 2561 
ระยะเวลาดําเนินการ 270 วัน สงมอบงานแลว เบิกจายแลว 
    (6)  งานปรับปรุงระบบไฟฟา ถนนสายหลักและสิ่งกอสรางประกอบ ผูชนะ
การเสนอราคามาลงนามในสัญญาแลว สัญญาเลขที่ 59/2561 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ 2560 สิ้นสุด
สัญญา 24 พฤศจิกายน 2561 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 5.10  ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ 
- ไมมี - 

 

ระเบียบวาระท่ี 5.11  ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน 

 สาระสําคัญโดยยอ 
 1. ผลการดําเนินงาน ประจําเดือนพฤษภาคม–มิถุนายน พ.ศ. 2561 

2. แผนการดําเนินงานประจําเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561 

3. สรุปผลการดําเนินงานตามแผนการใชจายงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จําแนกตามประเภทงบประมาณ ขอมูลสะสม 

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 จําแนกรายหนวยงาน ขอมูลสะสม 

ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2560  – 31 พฤษภาคม 2561 

7. สรุปขาวยุทธศาสตรดานการศึกษาที่เก่ียวของ 
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 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ    

 

ระเบียบวาระที่ 5.12  ผูอํานวยการกองกลาง 
ขอมลูตามที่สํานักงานอธิการบดีเสนอ 

 
 

ระเบียบวาระที่ 5.13  ผูอํานวยการกองพัฒนานกัศึกษา 
 สาระสําคัญโดยยอ 
  ผลการดําเนนิงาน เดือนพฤษภาคม – มิถนุายน 2561 

1. วันที่  28 - 30 พฤษภาคม 2561 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผูนํานักศึกษา เพ่ือ        
การพัฒนากิจกรรมนักศึกษาสูความเปนเลิศ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจบุรีและมาแคนนรีสอรท จังหวัด
กาญจนบุร ี

2. วันที่ 4 มถิุนายน 2561 งานปจฉิมนิเทศนักศึกษา ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย 
 

แผนการดําเนินงาน เดือนมิถุนายน 2561 
1. วันที่  19 มิถุนายน 2561 ตอนรับคณะศึกษาดูงานดานกิจการนักศึกษาจาก

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ณ หองประชุม กองพัฒนานักศึกษา 
2. วันท่ี 20 - 24 มิถุนายน 2561 โครงการคายแลกเปลี่ยนเรียนรูสังคมพหุวัฒนธรรม 

ประจําป 2561 ณ หองประชุมอาคาร 100 ปและคาวาริรีสอรท จ.พระนครศรีอยุธยา 
3. วันที่  28 - 29 มิถุนายน 2561 นํ าบุคลากรกองพัฒนานักศึกษาไปศึกษาดูงาน         

ดานกิจการนักศึกษา  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม และมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ   

 

ระเบียบวาระที่ 5.14  ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา 
 สาระสําคัญโดยยอ 
  ผลการดําเนนิงาน เดือนพฤษภาคม 2561 

1. วันที่ 23 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 20 พฤษภาคม 2561รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ 
ประจําปการศกึษา 2561 (รอบ 5 คร้ังท่ี 1) ณ กองบรกิารการศกึษา 

2. วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2561  รับสมัครนักศึกษาภาคพิเศษ 
(เสาร-อาทิตย) ภาคเรียนที่ 1/2561 ณ  กองบริการการศึกษา 

3. วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 ประชุมคณาจารยที่สอนภาษาอังกฤษในการทดสอบวัด
ระดับพื้นฐานภาษาอังกฤษ (ARU Test) เวลา 13.00 น. ณ หองประชุมสํานักงานอธิการบดี 

4. วันท่ี 15 - 18,21 พฤษภาคม 2561 นักศึกษาภาคปกติ ประจําปการศึกษา 2/2560 
สอบปลายภาคเรียน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 

5. วันที่  23 พฤษภาคม 2561 ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ  ครั้งที่ 7/2561    
เวลา 09.00 น. ณ หองประชุมอยุธยา-อาเซียน  
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6. วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ประกาศรายชื่อผูมีสิทธ์ิสอบขอเขียน  คณะครุศาสตร 
และประกาศรายชื่อผูมีสิทธ์ิสอบสัมภาษณคณะมนุษยศาสตรฯ คณะวิทยาศาสตรฯ และคณะวิทยาการ
จัดการ   เวลา 14.00 น. ณ กองบริการการศึกษา/www.aru.ac.th 

7. วันที่ 26 พฤษภาคม 2561 สอบสัมภาษณนักศึกษาภาคปกติประจําปการศึกษา 
2561 (รอบ 5 คร้ังท่ี 1) 4 คณะ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

8. วันท่ี 28 พฤษภาคม 2561  ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561  เปดภาคเรียนภาคฤดู
รอน/เริ่มเรียน ภาคเรียนท่ี 3/2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

9. วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 ประกาศผลการคัดเลือกเปนนักศึกษา ภาคปกติ ประจําป
การศึกษา 2561 (รอบ 5 ครั้งท่ี 1)  เวลา 13.00 น. ณ กองบริการการศึกษา/www.aru.ac.th 

10. วันที่  31 พฤษภาคม 2561 รายงานตัวและยืนยันสิทธ์ิเปนนักศึกษาภาคปกติ 
ประจําปการศกึษา 2561 (รอบ 5 คร้ังท่ี 1)  เวลา 08.30 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย 
 

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

(เสาร - อาทิตย) ภาคเรียนที่ 1/2561  ณ กองบริการการศึกษา 
2. วันท่ี 1 มิถุนายน  2561 นักศึกษาใหม ภาคปกติ ประจําปการศึกษา 2561 ทดสอบ

กอนเรียนการอบรมปรบัพื้นฐานภาษาอังกฤษ ณ อาคาร 100 ป ศูนยภาษาและคอมพิวเตอร 
3. วันที่ 4 มิถุนายน 2561 ประกาศหองเรียนการอบรมปรับพ้ืนฐานภาษาอังกฤษ ณ 

กองบริการการศึกษา  www.aru.ac.th 
4. วันที่ 5 - 29 มิถุนายน  2561 และ 2 กรกฎาคม 2561  นักศึกษาใหม ภาคปกติ 

ประจําปการศึกษา 2561 อบรมปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ณ อาคาร 100 ป  ศูนยภาษาและ
คอมพิวเตอร 

5. วันที่ 10 มิถุนายน  2561 มหาวิทยาลัยสงรายชื่อนักศึกษาภาคปกติ ประจําป
การศึกษา 2561 (รอบ 5 คร้ังที่ 1) ใหที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย ณ ท่ีประชุมอธิการบดีแหง
ประเทศไทย (ทปอ.) 

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

7. วันที่ 12 มิถุนายน 2561 ถึงวันที่ 8 กรกฎาคม 2561 รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ 
ประจําปการศกึษา 2561 (รอบ 5 คร้ังท่ี 2) ณ กองบรกิารการศกึษา 

8. วันที่ 12 - 24 มิถุนายน 2561 ผูสมัครเปนนักศึกษาภาคปกติ ประจําปการศึกษา 
2561 (รอบ 5 ครั้งที่ 1) ยืนยันสิทธิ์การเปนนักศึกษา Clearing House) ณ ที่ประชุมอธิการบดีแหง
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. วันท่ี 14 มิถุนายน 2561 ที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.) ประกาศผล
สัมภาษณการเปนนักศึกษา (รอบ 3 การรับนักศึกษาแบบรับตรงรวมกัน) ณ ที่ประชุมอธิการบดีแหง
ประเทศไทย (ทปอ.)  www.tcas.cupt.net   

11. วันท่ี 16 มิถุนายน 2561 ที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.) สงรายชื่อ       
ผูยืนยันสิทธ์ิตอมหาวิทยาลัย ณ สํานักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  กองบรกิารการศึกษา 

12. วันท่ี 18 - 22 มิถุนายน 2561 จัดตารางเรียนตารางสอนนักศึกษาภาคปกติ ประจํา
ภาคเรียนท่ี 1/2561 ณ กองบรกิารการศึกษา 

13. วันที่  22 มิถุนายน 2561 ประชุมคณะกรรมการประเมินผลการศึกษา ครั้ งที่  
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-อาเซยีน  

15. วันที่  29 มิถุนายน  2561 รายงานตัวและยืนยันสิทธ์ิเปนนักศึกษา ภาคปกติ 
ประจําปการศึกษา 2561 (รอบ 3 การรับนักศึกษาแบบรับตรงรวมกัน) เวลา 08.30 น. ณ กองบริการ
การศึกษา 

16. วันที่  30 มิถุนายน  2561 ถึงวันท่ี 1-6 กรกฎาคม 2561 อาจารยผูสอนสงผล      
การเรียนผานระบบออนไลน ภาคฤดูรอน 3/2560 คร้ังที่ 1 ณ กองบรกิารการศึกษา 

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ   

 

ระเบียบวาระที่ 5.15  หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน 

 สาระสําคัญโดยยอ 
 ผลการดําเนนิงานเดือนพฤษภาคม 2561 

1. รายงานติดตามการดําเนินการตามขอเสนอแนะตามรายงานผลการตรวจสอบเงิน
นอกงบประมาณ ประจําเดือนธันวาคม พ.ศ.2560  และการใหขอเสนอแนะเพ่ิมเติม ติดตามผล      
การดําเนินงานแกไขขอผิดพลาดตามขอเสนอแนะของหนวยตรวจสอบภายใน ตามรายงานผล       
การตรวจสอบเงินนอกงบประมาณ ประจําเดือนธันวาคม พ.ศ.2560  และใหขอเสนอแนะในการแกไข
ปญหาเพ่ิมเติม ดําเนินการแลวเสร็จ วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 

2. รายงานผลการตรวจสอบงบทดลองเงินนอกงบประมาณ ประจําเดือนมกราคม     
พ.ศ.2561 ดําเนินการตรวจสอบงบทดลองเงินนอกงบประมาณ  ประจําเดือนมกราคม พ.ศ.2560     
ของระบบบัญชี 3 มิติ และไดเสนอแนะใหงานการเงินและบัญชีดําเนินการตรวจสอบและแกไข        
ใหถูกตอง ดําเนินการแลวเสร็จ วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 

3. ลงพ้ืนที่ตรวจสอบรานคาตลาดนัด มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
ดําเนินการลงพื้นที่ตรวจสอบรานคาในตลาดนัด  เพื่อตรวจสอบความมีอยูจริง ความเปนปจจุบัน     
ของขอมูลรายละเอียดผูคา และการปฏิบัติตามบันทึกขอตกลง เร่ือง การใชสถานที่เพ่ือจําหนายสินคา
ในวันเสาร-อาทิตย  ดําเนินการแลวเสรจ็ วันที่ 19 พฤษภาคม 2561 
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4. รายงานผลการตรวจสอบงบทดลองเงินนอกงบประมาณ ประจําเดือนกุมภาพันธ 
พ.ศ.2561 ดําเนินการตรวจสอบงบทดลองเงินนอกงบประมาณ  ประจําเดือนกุมภาพันธ พ.ศ.2560 
ของระบบบัญชี 3 มิติ  และไดเสนอแนะใหงานการเงินและบัญชีดําเนินการตรวจสอบและแกไขให
ถูกตอง ดําเนินการแลวเสร็จ  วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 

5. รายงานผลการลงสํารวจพ้ืนที่ตลาดนัด มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
รายงานขอสังเกต/ปญหา และผลของการลงสํารวจพื้นท่ีตลาดนัด เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2561  
และใหขอเสนอแนะใหคณะกรรมการตลาดนัดฯ พิจารณาเพื่อแกไขปญหา  ดําเนินการแลวเสร็จ      
วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 

6. รายงานผลการตรวจสอบงบทดลองเงินนอกงบประมาณ ประจําเดือนมีนาคม     
พ.ศ.2561 ดําเนินการตรวจสอบงบทดลองเงินนอกงบประมาณ  ประจําเดือนมีนาคม พ.ศ.2560     
ของระบบบัญชี 3 มิติ  และไดเสนอแนะใหงานการเงินและบัญชีดําเนินการตรวจสอบและแกไข       
ใหถูกตอง ดําเนินการแลวเสร็จ วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 

7. วันท่ี 30 พฤษภาคม 2561 การบริหารจัดการบัญชีเงินรายไดตลาดนัด มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ใหขอเสนอแนะในการบริหารจัดการบัญชีเงินฝากของเงินรายไดตลาดนัด 

8. ขณะนี้สํานักงานตรวจเงินแผนดินไดเขามาตรวจสอบมหาวิทยาลัยตามรอบปกติ     
จึงขอใหแตละหนวยงานเตรียมบัญชีคุมครุภัณฑไว 
 

แผนการดําเนินงาน  ประจําเดือนมิถุนายน 2561 
1. ตรวจสอบการปฏิบัติงานในระบบงานความรบัผิดทางละเมิดและแพง 

      - ระบบงานความรับผิดทางละเมิด 
      - ระบบงานความรับผิดทางแพง 
      - ระบบงานผิดสัญญารับทุน/ลาศกึษา 
      - ระบบงานฐานขอมูลลูกหนี้ งานนิติการ 

2. ตรวจสอบดานเทคโนโลยีสารสนเทศ IT สอบทานระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3. ตรวจสอบงบทดลองเงินนอกงบประมาณประจําเดือน งานการเงินและบัญชี 
4. สอบทานบัญชีเงินฝากธนาคารของมหาวิทยาลัย งานการเงินและบัญชี 
5. การบริการใหคํ าปรึกษา  เพ่ือเพิ่ มคุณคาและปรับปรุงกระบวนการทํางาน           

การควบคุมภายใน ทุกหนวยงาน 
 

มติ/ความคดิเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ    

 

ระเบียบวาระที่ 5.16  ประธานคณะกรรมการดําเนินงานศูนยฝกปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ 
(อาคารสวนหลวง) 

- ไมมี – 
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ระเบียบวาระที่ 5.17  รองอธิการบดี 

ระเบียบวาระที่ 5.17.1  รองอธิการบดีฝายบริหาร 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. งานอาคารสถานท่ี  

1.1 การปรับปรุงถนนสายหลัก ระบบสายสงไฟฟาและสายสัญญาณการสื่อสารตั้งแต

ประตูทางเขามหาวิทยาลัยไปจนถึงอาคารเรียนรวมและโรงอาหาร ขณะนี้อยูระหวางการวางทอระบาย

น้ํา และตอกเสาเข็มทําฐานรากของโครงสรางหลังคาคลุมทางเทา และเตรียมการเพ่ือการเทคอนกรีต

ผิวถนนในชวงแรก (ตั้งแตแยกกองพัฒนานักศึกษาจนถึงแยกอาคารคณะครุศาสตร) รับแจงจาก      

ผูรับจางคาดวาจะใชเวลาประมาณ 3 เดือน เพ่ือกอสรางผิวถนนโดยตลอดเสนทางเพื่อใหใชการได 

กอนที่งานในสวนอ่ืนจะดําเนินการแลวเสร็จในชวงเดอืนพฤศจิกายน 2561 

  เนื่องจากอยูในระหวางการกอสรางปรับปรุงระบบระบายน้ําใหม และอยูในชวงฤดู

ฝนทําใหมีน้ําปริมาณมากจึงอาจทําใหเกิดปญหาน้ําทวมขังระบายไมทันในบางพ้ืนท่ี ทางกองกลาง 

สํานักงานอธิการบดีจะดําเนินการแกไขเพ่ือเปนการบรรเทาปญหาโดยเร็วแตอาจเกิดความไมสะดวก

บางจึงตองขออภัยมา ณ ท่ีนี้ 

1.2 อยูระหวางกระบวนการจัดซ้ือจัดจางเพ่ือการกอสรางลานจอดรถจักรยานยนตและ

รานถายเอกสาร ที่จะทําการกอสรางบริเวณพื้นที่วางระหวางดานหลังอาคาร 3 และอาคารบรรณ  

ราชนครินทร คาดวาจะลงนามในสัญญาจางไดในสัปดาหแรกของเดือนมิถุนายน 2561 นี้ 

1.3 อยูระหวางการเตรียมการเพื่อพัฒนาพ้ืนที่บริเวณโรงอาหารเดิม (หลังจากยายโรง

อาหารไปอาคารหลังใหม) โดยการพัฒนาเปนลานอเนกประสงคที่มีหลังคาคลุม 

1.4 อยูระหวางกระบวนการจัดซื้อจัดจางซอมปรับปรุงฟนสภาพรถบัสโดยสารเลข

ทะเบียน 40-0444 ที่มีอายุการใชงานตั้งแตป พ.ศ.2544 เพ่ือความปลอดภัยและใหมีสภาพพรอมใช

งานตอไป 

1.5 อยูระหวางการปรับปรุงอนุสรณสถานและศาลาทานเฉกอะหมัด  มีความคืบหนาใน      

การดําเนินการโดยผูรับจางไดปรับพ้ืนท่ีบริเวณโดยรอบเพ่ือปรับแตงภูมิทัศน และกอสรางกําแพงแกว

รอบอนุสรณสถาน เริ่มรื้อถอนวัสดุพ้ืนผิวเพื่อเปลี่ยนใหม เปลี่ยนหลังคาศาลาและฝาเพดาน  

1.6 โครงการปรับภูมิทัศนรอบอาคาร 41 คณะวิทยาการจัดการอยูระหวางดําเนินการ 

โดยไดกอสรางถนนจากหนาอาคารตัดออกบริเวณประตูดานคณะวิทยาศาสตร โดยจะมีการกอสราง

งานพ้ืนผิวคอนกรีตเพ่ิมในบริเวณอาคาร 5 เพื่อการใชประโยชนสําหรับกิจกรรมนักศึกษาของ       

คณะวิทยาศาสตรเปนงานเพ่ิมเตมิ 

2. งานบริหารท่ัวไปและประชาสัมพันธ 

2.1  มหาวิทยาลัยจะขับเคลื่อนโครงการ Green University  อยางเปนรูปธรรม หลังจาก

การศึกษาดูงานที่  มรภ.รําไพพรรณี  ที่ ไดรับการรับรองตามเกณฑ UI ให เปนมหาวิทยาลัยที่มี          

การบริหารจัดการดาน  Green University ในปที่ผานมาเปนอันดับที่ 1 ของกลุมราชภัฏ อันดับที่ 4 
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ของประเทศ และอันดับที่ 122 ของโลก โดยจะเปดโอกาสใหทุกหนวยงานเสนอโครงการเพ่ือขอรับ

การจัดสรรงบประมาณในการดําเนินการพัฒนาใหเปนไปตามตัวชี้วัด 6 ดานของ Green University 

ระดับหนวยงาน ซึ่งจะไดชี้แจงข้ันตอนวิธีการในรายละเอียดตอไป  

2.2 การดําเนินการทบทวนปรับปรุงการจัดทําแผนอัตรากําลังระยะ 4 ป ของทุกหนวยงาน 

ยังอยูในระหวางการดําเนินการ โดยคาดวาจะใชเวลาดําเนินการอีก 1 เดือน  

2.3 มหาวิทยาลัยจะเปนสวนหน่ึงในการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ใหเปน Smart Provinceภายในป ค.ศ.2020 ชวยเสริมศักยภาพดานการทองเท่ียว การคายุคใหม 

และการเกษตรรายไดสูง โดยบริษัท กสท.โทรคมนาคม ใหการสนับสนุนดานเทคโนโลยีและองคความรู 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ   

 

ระเบียบวาระที่ 5.17.2  รองอธิการบดีฝายนโยบายและแผน 
 

 สาระสําคัญโดยยอ 
  ผลการดําเนนิงาน ประจําเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2561 

1. วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 การประชุมคณะกรรมการบริหาร  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา (ก.บ.) ครั้งที่ 5/2561 เวลา 13.30 น. ณ หองประชุมอยุธยา-อาเซียน 

2. วันท่ี 17 พฤษภาคม 2561 การประชุมคณะกรรมการสอบสวนวินัยมหาวิทยาลัย   
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  อาคารศูนย
ภาษา และคอมพิวเตอร (อาคาร 100 ป) 

4. วันท่ี 17 พฤษภาคม 2561 การประชุมคณะกรรมการติดตามเรงรัดการใชจาย
งบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 เวลา 13.30 น. ณ หองประชุม 3 ชั้น 4 อาคาร 4 ชั้น 
ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

5. วันที่ 21- 22 พฤษภาคม  2561 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทําแผนปฏิบัติ
ราชการประจําป พ.ศ.2562  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ณ  โรงแรมเดอะกรีนเนอรี่       
รีสอรทเขาใหญ  จงัหวัดนครราชสีมา 

6. วันท่ี 23 พฤษภาคม  2561 ประธานการประชุมคณะกรรมการประจําสถาบัน
อยุธยาศกึษา เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ  หองประชุมสถาบันอยุธยาศึกษา 

7. วันท่ี 25 พฤษภาคม  2561 การประชุมคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 9/2561 (รวมกับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย)  เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ หองประชุมอยุธยา-โปรตุเกส 

8. วันที่  30 พฤษภาคม  2561 การประชุมคณะกรรมการบริหารบุคคลประจํา
มหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) คร้ังที่  4/2561 เวลา 09.30 น. ณ หองประชุมอยุธยา-อาเซียน 
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9. วันที่  28 พฤษภาคม  2561 รวมพิธีเปดโครงการอยุธยาเมืองประวัติศาสตร 
บานเรือนสะอาด หนาบาน นามอง ประจําป พ.ศ. 2561  เวลา 13.00 น. ณ หนาศาลากลางจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

10. วันท่ี 30 พฤษภาคม  2561 การประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณและ
การเงิน คร้ังท่ี  1/2561 เวลา 14.30 น. ณ หองประชุมอยุธยา-อาเซียน 

11. วันท่ี 1 มิถุนายน 2561 การประชุมซักซอมและทําความเขาใจการเสนอโครงการ
เพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณ ภายใตแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562           
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เวลา 10.00 น. ณ หอง 3001  ชั้น 1  อาคารบัณฑิต
วิทยาลัย 

12. วันที่ 12 มิถุนายน 2561การประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา (ก.บ.) ครั้งที่ 6/2561  เวลา 13.30 น. ณ หองประชุม อยุธยา-อาเซยีน 
 

(ราง) บัญชีโครงการหลักและตัวชี้วัดโครงการหลัก ภายใตแผนปฏิบัติราชการ

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 ตามที่กองนโยบายและแผนไดดําเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือจัดทําแผนปฏิบัติ

ราชการประจําป พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันท่ี 21- 22 พฤษภาคม 

พ.ศ.2561 ณ โรงแรมเดอะกรีนเนอรี่ รีสอรท เขาใหญ จ.นครราชสีมา มติที่ประชุมเห็นชอบ (ราง) 

บัญชีโครงการหลักและตัวชี้วัดโครงการหลักภายใตแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ          

พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประกอบกับเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2561     

กองนโยบายและแผนไดจัดประชุมซักซอมและทําความเขาใจการเสนอโครงการเพ่ือขอรับการจัดสรร

งบประมาณภายใตแผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา เพื่อใหหนวยงานได เตรียมจัดทําคําของบประมาณในระบบบัญ ชี 3 มิติ           

โดยกําหนดใหหนวยงานสามารถบันทึกขอมูลไดถึงวันที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 โดยกองนโยบาย

และแผนจะไดทําการรวบรวม สรุป และวิเคราะหนําเขาที่ประชุมคณะกรรมการวิเคราะหและจัดสรร

งบประมาณ ประ จําป งบประมาณ  พ .ศ . 2562 มี กําหนดนํ าแผนปฏิ บัติ ราชการประจําป               

พ.ศ. 2562 เสนอตอสภามหาวิทยาลัยภายในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561 

แผนการดําเนินงานประจําเดือนประจําเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561 

1. วันที่ 13 มิถุนายน 2561 การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งท่ี 6/2561  เวลา 09.30 น.       
ณ หองประชุมอยุธยา-อาเซียน   

2. วันที่ 13 มิถุนายน 2561เปนประธานและมอบรางวัลแนวปฏิบัติที่ดี ARU KM Day คร้ังท่ี 3 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  เวลา 08.30 – 12.30 น.         
ณ หองประชุมตนโมก อาคารบรรณราชนครินทร 

3. วันท่ี 13 มิถุนายน 2561 การประชุมคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล
งานของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2561 (รวมกับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน      
ของมหาวิทยาลัย)  เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ หองประชุมอยุธยา-โปรตุเกส 



 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  คร้ังที่  7/2561 

 

40 

4. วันท่ี 19 มิถุนายน 2561 การประชุมคณะกรรมการเรงรัดติดตามการใชจายงบประมาณฯ 
ครั้งที่ 9/2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เวลา 13.30 น. ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน 

5. วันที่ 26 - 28 มิถุนายน 2561 การประชุมคณะกรรมการพัฒนาและดําเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษา คร้ังที่ 3/2561  ณ บานทะเลดาว โฮมสเตย จังหวัดจันทบุรี 
 

มติ/ความคดิเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ    

 

ระเบียบวาระที่ 5.17.3  รองอธิการบดีฝายวิชาการ 

 สาระสําคัญโดยยอ 
  ผลการดําเนินงานเดือนพฤษภาคม  2561 
  1. การประชุมคณะกรรมการเครือขายอุดมศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษาทั่วไปภาคกลาง
ตอนบน มีวาระสําคัญคือ การประชุมคุณภาพหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มติที่ประชุมท่ีสําคัญคือกรรมการ
เครือขายฯจะสอบถามความชัดเจนในการประกันคุณภาพ หมวดวิชาศึกษาทั่วไปกับสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา 
  2. ดําเนินการประสานงานกับคณะกรรมการที่เก่ียวของในการปดหลักสูตรครุศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการเรยีนรูแบบมีเงื่อนไข 
  3. ดําเนินการรับสมัคร สอบคัดเลือก รายงานตัวนักศึกษาภาคปกติ รอบ 5 คร้ังที่  1       
รับตรงอิสระ 
  4. ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 7/2561 มีวาระสําคัญคือ การพิจารณา
หลักสูตรศิลปกรรม  ศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาประยุกตศิลป 
 

  แผนงานเดือนมิถุนายน 2561 
  1. ดําเนินการสอบคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ รอบ 3 การรับนักศึกษาแบบรับตรงรวมกัน 
โดย ที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย (ทปอ.) สงรายชื่อนักศึกษามาสัมภาษณในวันที่ 10 มิถุนายน 
2561 
  2. ประชุมคณะกรรมการประสานกิจการเครือขายพัฒนาบัณฑิตอุดมคติไทยเขตภาคกลาง     
ที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในวันที่ 1 มิถุนายน 2561 
  3. ทดสอบพ้ืนฐานภาษาอังกฤษ และจัดอบรมภาษาอังกฤษพ้ืนฐานกับนักศึกษาใหม     
ภาคปกติ ระหวางวันที่ 1 มิถุนายน 2561 ถึงวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 
  4. จัดการเรียนการสอนภาคฤดูรอนสําหรับนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 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. วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 ประชุมคณะกรรมการสอบวินัย กรณีเบิกเงินราชการ

ซ้ําซอน (นางศขิรินทร สวุรรณทัศน ,นางสาวศิริลักษณ  สุคนัธชาติ) 
2. วันท่ี 4 พฤษภาคม 2561 ประชุมคณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางรอยแรง กรณีสง

เกรดชา ครั้งที่ 2/2561 (นางศิขรนิทร สุวรรณทัศน,นางสาวศิริลักษณ สุคันธชาติ) 
3. วันที่ 7 พฤษภาคม 2561 ประชุมคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิดทาง

ละเมิด กรณีปลอมและใชวุฒิการศึกษาปลอม คร้ังท่ี 4/2561 (นางศขิรินทร สุวรรณทัศน) 
4. วันท่ี 7 พฤษภาคม 2561 เขารวมกิจกรรมลงนามบันทึกขอตกลง MOU 13 สถาบัน 

ตอตานการทุจรติและคอรรัปชั่น (นางสาวศิริลักษณ สุคันธชาติ) 
5. วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 ไปสถาบันอนุญาโตตุลาการ ศาลนัดสืบพยาน (นางศราริตา 

แจงพันธ) 
6. วันที่  9 พฤษภาคม 2561 เขารวมประชุมสภามหาวิทยาลัย ค ร้ังที่  5/2561        

(นางศรารติา แจงพันธ, นางศิขรินทร สุวรรณทัศน ,นางสาวศิริลักษณ  สุคันธชาติ) 
7. วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 จัดประชุมคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํา

มหาวิทยาลัย (นางศรารติา  แจงพันธ ,นางศิขรินทร  สุวรรณทัศน) 
8. วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 ประชุมคณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางรอยแรง     

กรณีสงเกรดชา คร้ังท่ี 3/2561 (นางศิขรินทร สุวรรณทัศน,นางสาวศิรลิักษณ สุคนัธชาติ) 
9. วันท่ี 11 พฤษภาคม 2561 ตรวจสอบคุณวุฒิผูที่สมัครเปนประธานอาคารสวนหลวง  

(นางศิขรินทร  สุวรรณทัศน) 
10. วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 เขารวมประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) 

คร้ังที่ 4/2561 (นางศิขรนิทร สุวรรณทัศน) 
11. วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 คัดเลือกบุคคลที่จะดํารงตําแหนงประธานอาคารสวน

หลวง (นางศขิรินทร สุวรรณทัศน) 
12. วันท่ี 17 พฤษภาคม 2561 ประชุมคณะกรรมการสอบวินัย กรณีเบิกเงินราชการ

ซ้ําซอน (นางศขิรินทร สวุรรณทัศน ,นางสาวศิริลักษณ  สุคนัธชาติ) 
13. วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 ประชุมคณะกรรมการกลุมนิติกรประจํามหาวิทยาลัย 

(นางศรารติา แจงพันธ, นางศิขรินทร สุวรรณทัศน ,นางสาวศิริลักษณ  สุคันธชาติ) 
14. วันที่ 19 พฤษภาคม 2561 ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงและยกรางกฎหมาย    

ของมหาวิทยาลัย คร้ังที่ 5/2561 (นางศราริตา แจงพันธ ,นางศขิรินทร สุวรรณทัศน ) 
15. วันที่ 19 พฤษภาคม 2561 ประชุมคณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางรอยแรง     

กรณีสอนไมตรงตามหลักสูตร (นางศราริตา แจงพันธ ,นางศขิรินทร สุวรรณทัศน) 
16. วันที่ 20 พฤษภาคม 2561 ประชุมคณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางรอยแรง     

กรณีสอนไมตรงตามหลักสูตร (นางศราริตา แจงพันธ ,นางศขิรินทร สุวรรณทัศน) 
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17. วันที่  21 พฤษภาคม 2561 ประชุมคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงความรับผิด      
ทางละเมิด กรณปีลอมและใชวุฒิการศึกษาปลอม (นางศขิรินทร สุวรรณทัศน) 

18. วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 จัดประชุมคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขประจํา
มหาวิทยาลัย (นางศรารติา  แจงพันธ ,นางศิขรินทร  สุวรรณทัศน) 

19. วันที่  24 พฤษภาคม 2561 ไปสัมมนาของบุคลากรประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ที่ จังหวัดจันทบุรี  ระหวางวันที่  24 – 25 พฤษภาคม 2561 (นางศราริตา        
แจงพันธ,นางศิขรินทร  สุวรรณทัศน ,นางสาวศิรลิักษณ  สุคันธชาติ) 

20. วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 ประชุมคณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางรอยแรง     
กรณีสงเกรดชา คร้ังท่ี 4/2561 (นางศิขรินทร สุวรรณทัศน,นางสาวศิรลิักษณ สุคนัธชาติ) 

21. วันที่  31 พฤษภาคม 2561 ป ระชุมคณ ะกรรมการสืบสวนหาขอ เท็ จจริง            
คร้ังที่ 1/2561 (นางศราริตา แจงพันธ) 
 

งานกิจการคณะกรรมการ 
ผลการดําเนินงานประจําเดือนพฤษภาคม 2561 
1. ผลการดําเนินงานประจําเดือนพฤษภาคม 2561 วันท่ี  9  พฤษภาคม 2561 ประชุมสภา

มหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 5/2561  เวลา 09.30 น. ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน  สํานักงานอธิการบดี 
2. วันที่  9 พฤษภาคม 2561 ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ครั้งที่  29(8)/2561        

เวลา 09.30 น. ณ หองประชุมอยุธยา – ฮอลันดา  สํานักงานอธิการบดี 
3. วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 ประชุมคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ครั้งที่ 27(7)/2561    

เวลา 09.30 น. ณ หองประชุมอยุธยา – ฮอลันดา  สํานักงานอธิการบดี 
4. วันที่  15  พฤษภาคม 2561 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  คร้ังท่ี 5/2561        

เวลา 13.30 น. ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน  สํานักงานอธิการบดี 
5. วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 ประชุมคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  คร้ังที่ 5/2561  

เวลา 09.30 น. ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน  สํานักงานอธิการบดี 
 

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

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

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

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

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

ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน  สํานักงานอธิการบด ี



 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  คร้ังที่  7/2561 

 

43 

6. วันที่ 27 มิถุนายน 2561 ประชุมสภาคณาจารยฯ  ครั้งท่ี 1/2561 เวลา 13.30 น. ณ หองประชุม
อยุธยา – โปรตุเกส  สํานักงานอธิการบดี  

 

ผลการดําเนินงานคณะกรรมการดําเนินงาน ITA พฤษภาคม พ.ศ. 2561 
1. วันท่ี 7  พฤษภาคม  2561 จัดกิจกรรมการจัดทําบันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU)         

ดานการตอตานการทุจริต ครั้งที่ 2/2561 ระหวาง มูลนิธิตอตานการทุจริต กับ  สถาบันการศึกษา และองคกรแนว
รวมการตอตานการทุจริต และการเสวนาทางวิชาการดานการตอตานการทุจริต เวลา 08.30 – 12.00 น.                
ณ หองประชุม อาคารศูนยภาษาและคอมพิวเตอร (อาคาร 100 ป ) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา         
โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เปนเจาภาพดานสถานท่ี และมีสถาบันการศึกษาอีก 10 สถาบันเขารวม
จัดทําบันทึกขอตกลงฯ ดังนี้ 

1. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
2. มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี 
3. มหาวิทยาลยัราชภัฏกาญจนบุรี  
4. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
5. มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
6. มหาวิทยาลัยสยาม 
7. มหาวิทยาลัยราชพฤกษ 
8. สถาบันเทคโนโลยีแหงอโยธยา 
9. วิทยาลัยชุมชนสระแกว 
10. สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน 

       เพ่ือเปนการสนับสนุนและสงเสริมกิจกรรมในการปลูกฝงคานิยม คุณธรรมและจริยธรรม และ
เปนสวนหนึ่งในการพัฒนาสังคม เยาวชน ใหเปนคนดี มีความซื่อสัตย สุจริต ตอไป 

2. วันท่ี 8 -31 พฤษภาคม 2561 จัดทําขอมูลและจัดเตียรมเอกสารหลักฐานตามแบบสํารวจ
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 มิถุนายน 2561 รวบรวมเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ (Evidence-based) นําเสนอ

อธิการบด ี
3. วันที่ 15 มิถุนายน 2561 จัดสงแบบสํารวจหลักฐานเชิงประจักษ (Evidence-based) ไปยังที่

ปรึกษาโครงการโรงเรียนนายรอยตํารวจ 
4. วันที่ 15 กรกฎาคม 2561 ท่ีปรึกษาโครงการโรงเรียนนายรอยตํารวจ แจงคะแนนแบบสํารวจ    

เชิงประจักษเบื้องตนทาง email ของผูประสานงาน 
5. วันที่ 16 - 31 กรกฎาคม 2561  มหาวิทยาลัยสงหลักฐานประกอบการอุทธรณคะแนนแบบ

สํารวจเชิงประจักษณ 
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 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ   

 

ระเบียบวาระที่ 5.17.5  รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษาและวิจัยและพัฒนา 

 สาระสําคัญโดยยอ 

  ผลการดําเนนิงาน เดือนพฤษภาคม – มิถนุายน 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 ก งาน คณ ะกรรมการการอุ ดมศึ กษ า(สกอ .) ค รั้ งที่  37 “มอดิ นแดงเกมส ”                                
ณ  มหาวิทยาลัยขอนแกน  จังหวัดขอนแกน 

3. วันท่ี 4 มิ ถุนายน 2561 กิจกรรมปจฉิมนิ เทศนักศึกษา ประจําปการศึกษา 2560              
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย  

  ผลการดําเนนิงาน เดือนมิถุนายน 2561 
1. วันท่ี 19 มิถุนายน 2561 ตอนรับคณะเจาหนาที่และบุคลากรจากกองพัฒนานักศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ณ กองพัฒนานักศึกษา 
2. วันที่ 20 – 24 มิถุนายน 2561 โครงการคายแลกเปลี่ยนเรียนรูสังคมพหุวัฒนธรรม ป 2561

 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และเดอะคาวาลิคาซา รีสอรท  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 

  มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 
     

ระเบียบวาระที่ 5.17.6  ผูชวยอธิการบดีฝายประกันคุณภาพ 

 สาระสําคัญโดยยอ 

  ผลการดําเนนิงาน เดือนพฤษภาคม 2561 
1. วันท่ี 1 พฤษภาคม 2561 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและดําเนินงานประกันคุณภาพ

การศึกษา ครั้งที่ 1/2561  
2. วันที่  7 พฤษภาคม 2561 พิธีบันทึกขอตกลงความรวมมือดานการตอตานทุจริต           

ครั้งที่ 2/2561 ระหวางมูลนิธิตอตานทุจริต กับ สถาบันการศกึษา และองคกรแนวรวมการตอตานทุจริต 
3. วันที่  28,30,31 พฤษภาคม 2561 คณะกรรมการสรรหาแนวปฏิบัติที่ดี เขาเย่ียมชม

นิทรรศการแนวปฏิบัติที่ดี ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของทุกหนวยงาน 
 

แผนการดําเนนิงาน  เดือนมิถุนายน 2561 
1. วันที่  13 มิ ถุนายน 2561 กิจกรรม ARU KM DAY & Best Practice SHARE ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 3 ณ หองประชุมตนโมก  อาคารบรรณราชนครินทร 
2. วันที่ 26 - 28 มิถุนายน 2561 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและดําเนินงานประกันคุณภาพ

การศึกษา ครั้งที่ 3 (นอกสถานที่) 
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มติ/ความคดิเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 5.17.7  ผูชวยอธิการบดีฝายบริการวิชาการและสหกิจศึกษา 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1.หลักสูตรอบรมอาชีพ โครงการมหาวิทยาลัยประชาชน(ธนาคารออมสิน) เสนอกลักสูตร     

ใหธนาคารออมสินแลว ขณะทางธนาคารกําลังดําเนินการสํารวจความตองการของผูมีบัตรสวัสดิการ

แหงรฐั ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และอางทอง คาดวากรกฎาคม 2561 จะเร่ิมดําเนินการจัดอบรม

ได 

2.หลักสูตรอบรมพัฒนาครู สพฐ. ของมหาวิทยาลัย ที่ผานการรับรองจากสถาบัน         

ครุพัฒนาแลว สพฐ ไดใหครูเขาลงทะเบียนอบรมแลว มหาวิทยาลัย มี 4หลักสูตร ที่ดําเนินการจองเต็ม

แลวในรอบแรก ขณะนี้ใหหลักสูตรที่ผานรอบ 2 ใหดําเนินการเปดรุนเพื่อใหครูลงทะเบียนตอไป         

ซึ่งการอบรมจะเร่ิมในเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2561 นี้ 

3 .มห าวิท ยาลั ย รวมล งน ามความร วม มื อทาง วิช าการด าน เท ค โน โลยี ขั้ น สู ง 

CAD/CAE/CAM/CNC กับ สถาบันพัฒนาฝมือแรงงาน15พระนครศรีอยุธยา และบริษัท คอรปอเรชั่น 

เทคโนโลยี โซลูชั่น จํากัด เพื่อจัดตั้งศูนยถายทอดเทคโนโลยีชั้นสูงในภาคอุตสาหกรรมการผลิต 

CAD/CAE/CAM/CNC เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน บริการวิชาการ ฝกอบรบพัฒนาทักษะฝมือ

แรงงานใหกับนักศึกษา และบุคคลทั่วไป เพื่อเขารับการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานในสาขาที่

เกี่ยวของ 

4. มหาวิทยาลัยไดรับการสนับสนุนงบประมาณ ในการจัดตั้ง และดําเนินการหนวยบม

เพาะวิสาหกิจ (UBI) ซึ่งคาดวาจะไปลงนามความรวมมือ ในวันที่ 18 มิถุนายน 2561 ที่สํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

5. เขารวมประชุม และรวมงานสหกิจศึกษาไทย จ.พิษณุโลก ในวันท่ี 6 – 7 มิถุนายน 2561 
 

 มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอื่น ๆ 

ระเบียบวาระที่   6.1 กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  คร้ังท่ี 
7/2561 

สาระสําคัญโดยยอ 
มหาวิทยาลัยกําหนดใหมีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 

7/2561  ในวันอังคารท่ี 10 กรกฎาคม 2561  เวลา 13.30 น. ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน  
อาคารศรีอโยธยา (สํานักงานอธิการบดี)  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา โดยขอใหกรรมการ
ทุกทานเขารวมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกลาวโดยพรอมเพรียงกัน 

 

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
     รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่  6.2  ขอเสนอแนะจากแตละหนวยงาน  
 

- ไมมี -  

 

เลิกประชุมเวลา  15.45 น.  
 

 

 

 

 

นางนงคราญ คงสมทรง ผูจัดทํารายงานการประชุม 
นางลักขณา เตชวงษ ผูตรวจรายงานการประชุม 




