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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) 
ครั้งที่  2/2562 

วันอังคารที่  12  กุมภาพันธ  2562  เวลา 13.00 – 17.05 น. 
ณ  หองประชุมอยุธยา – อาเซียน  อาคารศรอีโยธยา (สํานกังานอธกิารบดี)  

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

ผูมาประชุม 
1. อาจารย ดร.เกษม บํารุงเวช อธิการบดี       ประธาน 
2. อาจารยจิรศักดิ์ ชุมวรานนท รองอธิการบดีฝายบริหาร      กรรมการ 
3. ผศ.อราม   ชนะโชต ิ รองอธิการบดีฝายนโยบายและแผน    กรรมการ 
4. ผศ.ดร.อดิศร  ภูสาระ  รองอธิการบดีฝายวิชาการ      กรรมการ 
5. ผศ.ธาตร ี  มหันตรัตน รองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษฯ     กรรมการ 
6. รศ.ดร.ชูสิทธิ ์ ประดับเพ็ชร รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษาฯ    กรรมการ 
7. ผศ.บุญไท  เจริญผล  ผูชวยอธิการบดีฝายงานประกันคุณภาพ    กรรมการ 
8. อาจารย ดร.กิติมา ทามาลี  ผูชวยอธิการบดีฝายบริการวิชาการฯ    กรรมการ 
9. ผศ.ดร.สุวิทย  ไวยกุล  คณบดีคณะครุศาสตร            กรรมการ 
10. ผศ.ดร.ภาคิน โชติเวศยศิลป คณบดีคณะมนุษยศาสตรฯ     กรรมการ 
11. ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุงพรหม  คณบดีคณะวิทยาศาสตรฯ            กรรมการ 
12. ผศ.ดร.อัจฉรา หลอตระกูล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ           กรรมการ 
13. ผศ.ดร.สุจิตกัลยา มฤครัฐอินแปลง ผูอํานวยการสถาบันวจิัยฯ           กรรมการ 
14. อาจารยสุภารัตน ชัยกิตติภรณ (แทน)ผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา       กรรมการ 
15. ผศ.สาโรช  ปุริสังคหะ ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและ 

     เทคโนโลยีสารสนเทศ      กรรมการ 
16. อาจารย ดร.นริสานันท  เดชสุระ ผูอํานวยการสํานักงาน 

     คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา     กรรมการ 
17. อาจารยสุทัศน อูทอง  ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ    กรรมการ 
18. นางสาวเพลินตา โมสกุล  ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน        กรรมการ 
19. นางสารภ ี  พูลศิริ  ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา     กรรมการ 
20. นางเบญญาภา สอนพรม ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา        กรรมการ 
21. นางลักขณา  เตชวงษ  ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี    กรรมการและเลขานุการ 
22. นางศิขรินทร  สุวรรณทัศน นิติกร                 ผูชวยเลขานุการ 
23. นางสาวกาญจนพิชญา  ภิญญา รักษาการหัวหนางานกิจการคณะกรรมการ  ผูชวยเลขานุการ 
24. นางนงคราญ  คงสมทรง เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป            ผูชวยเลขานุการ 
25. นางปยะนุช  สุขเพ็ชร  เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป            ผูชวยเลขานุการ 
26. นางจิราพร  พัฒนธนกิจ เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป            ผูชวยเลขานุการ 
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ผูลาการประชุม 
- ไมมี - 
 

ผูเขารวมประชุม 
1. อาจารยพิเนต  ตันศิร ิ  ประธานศูนยภาษาและการศกึษานานาชาติ 
2. อาจารยมนภัทร  บุษปฤกษ ประธานคณะกรรมการดําเนินงานศูนยฝก 

   ปฏิบัติการวิชาชีพ (อาคารสวนหลวง) 
3. นางสาวกาญจนา  เงินออน  หัวหนาสํานักงานคณะครุศาสตร 
4. นางอรัญญา   จงกลรัตน หัวหนาสํานักงานคณะมนุษยศาสตรฯ 
5. นางวิรินดา   มีบํารุง  หัวหนาสํานักงานคณะวิทยาศาสตรฯ 
6. วาที่รอยตรีหญิงรัตติยา พาวินัย  หัวหนาสํานักงานคณะวิทยาการจัดการ 
7. ดร.เกษรา   ศรีวิเชียร หัวหนาสํานักงานสถาบันอยุธยาศึกษา 
8. นางสาวพิจิกามาศ  แยมบู  หัวหนาสํานักงานสํานักวิทยบริการฯ 
9. นางสาวเบญจลักษณ  ชิดชาญชัย รักษาการหัวหนางานประกันคุณภาพ 
10. นางสาวปวีณา  สุดลาภา  (แทน) หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน 
11. นายพิชญพัฒน  เหลืองอราม นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
12. นางปาณิสรา  ผดุงรัตน  นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
13. นางสาวนัฐฐา  ภูมิด ี  นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
14. นางอริสสา   บัวเจริญ  นักวิเทศสัมพันธ 
15. นายไอศูรย   จิตกระแส นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
 

เริ่มประชุม   เวลา 13.00 น. 
 

          ประธานพิจารณาจํานวนกรรมการที่มาประชุมและเห็นวาครบองคประชุมแลว จึงเปด                 
การประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ 

ระเบียบวาระที่ 1.1  การจัดงานวันครบรอบวันพระราชทานนามสถาบันราชภัฏและพิธีอัญเชิญ      
ตราพระราชลัญจกรในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
รัชกาลที่ 9  

 

 สาระสําคัญโดยยอ 
 มหาวิทยาลัยจะมีการจัดงานครบรอบวันพระราชทานนามสถาบันราชภัฏและพิธีอัญเชิญ      
ตราพระราชลัญจกรในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9  ในวันพฤหัสบดีที่ 14 
กุมภาพันธ 2562  และในชวงบายจะมีพิธีมอบรางวัลคณาจารย  บุคลากร  และนักศึกษาดีเดน            
โดยคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยฯ และการมอบเกียรติบัตรแกผูบริหาร  คณาจารย  และ
บุคลากรดีเดนจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
(สกสค.)  

 



 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา  ครั้งที่  3/2562 

 

3 

 มติ/ความเห็นของที่ประชมุ 
   รับทราบ   

 

ระเบียบวาระท่ี 1.2   การบรรยาย  ขยายผลและจัดกิจกรรมตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน
ตามแนวพระราชดําริ  หลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรหลักประจํา”      
รุนท่ี 2/2561 

 

 สาระสําคัญโดยยอ 
 ดวยหนวยราชการในพระองค 904 ไดจัดใหมีการฝกอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทาน
ตามแนวพระราชดําริ  หลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรหลักประจํา”  รุนท่ี 2/2561 โดยมีวัตถุประสงค
เพ่ือใหผู เข ารับการฝกสามารถเปนแกนหลักของจิตอาสาในหนวยงานของตน  และเปนผูนํ า                  
ในการปฏิบัติงานจิตอาสา  รวมกับประชาชนในพ้ืนท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ  โดยนําองคความรูและ
ประสบการณที่ไดรับจากการฝกไปขยายผลตอไป  ซึ่งขณะนี้การจัดฝกอบรมหลักสูตรดังกลาวไดเสร็จสิ้น
แลวและกองกิจการในพระองคฯ ไดมีหนังสือขอรับการสนับสนุนในการดําเนินการจากหนวยงาน          
โดยขอความอนุเคราะหสนับสนุนใหจิตอาสา 904 รุนที่ 2/2561 เดินทางไปปฏิบัติหนาที่ “วิทยากรจิต
อาสา” ซึ่งกําหนดแผนปฏิบัติงานในหวงแรกตั้งแตจบการฝกอบรมจนถึงเดือนกรกฎาคม 2562 โดยจัดการ
บรรยายใหกับขาราชการภายในสังกัดเปนลําดับแรกตลอดจนประชาชนท่ีเขามารับการศึกษาหลักสูตร    
เปนลําดับแรก ในหัวขอ "“สถาบันพระมหากษัตริยกับประเทศไทย” โดยกําหนดจัดในชวงเดือนกุมภาพันธ 
– กรกฎาคม 2562 และขอความอนุเคราะหสถาบันอุดมศึกษาจัดทําแผนการจัดอบรมตามแบบฟอรม       
ที่กําหนด  และจัดสงใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ 2562         
เพ่ือรวบรวมจัดสงใหกองอํานวยการหลักสูตรจิตอาลา 904 ในการจัดวิทยากรอบรมในแตละพื้นที่ภูมิภาค
ตามแผนและเปาหมายท่ีกําหนดตอไป 

 

 มติ/ความเห็นของที่ประชมุ 
   รับทราบ  และมีความเห็นใหจัดอบรมในวันที่ 5 มิถุนายน 2562 ชวงเชา 

 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชมุ 

ระเบียบวาระที่ 2.1  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  ครั้งที่  1/2562  

สาระสําคัญโดยยอ 
มหาวิทยาลัยไดกําหนดใหมีการประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.)               

ครั้งที่ 1/2562 เม่ือวันอังคารที่ 8  มกราคม  2562 เวลา 13.00 น. ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  (ก.บ.) นําเสนอรายงานการประชุม ครั้งที่ 
1/2562 เพ่ือขอใหที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 
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มต/ิความคิดเห็นของที่ประชุม 
  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 1/2562              
โดยมีการแกไขในหนา  4  ผูมาประชุม ขอ 19 แกไขชื่อตําแหนงเปน นางสาวนิตยา  แสงมะฮะหมัด 
 

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม 

ระเบียบวาระที่ 3.1  รายงานขอมูลการดําเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ครั้งที่ 1/2562 

สาระสําคัญโดยยอ 
  เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) นําเสนอรายงานขอมูลจากการดําเนินงานและ   
ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2562 เม่ือวันอังคารที่ 8  มกราคม  
2562  ดังตอไปนี้ 
 

ระเบียบ
วาระท่ี 

เร่ือง 
มติท่ีประชุม/ขอเสนอแนะ 

และขอส่ังการ 
ผลการปฏิบัตติามมต ิ

4.1 ขอความเห็นชอบ (ราง) ระเบียบวาดวย
การเบิกจายเงินเพิ่มสาํหรับตาํแหนงที่มี
เหตุพิเศษ (ตําแหนงสถาปนิกและวิศวกร) 
และขอความเห็นชอบ (ราง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
เรื่อง  คุณสมบัติ  หลักเกณฑ  และอัตรา
เงินเพิ่มสาํหรับตาํแหนงที่มีเหตุพิเศษ 
(ตําแหนงสถาปนิกและวิศวกร) 

เห็นชอบ (ราง) ระเบียบวาดวยการเบิกจายเงิน
เพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษ และมี
เงื่อนไขและขอเสนอแนะ ดังตอไปนี้ 
1. ชื่อระเบียบ  ใหตัดขอความวา “(ตาํแหนง

สถาปนิกและวิศวกร)” ออก 
2. คํานิยามของพนักงานมหาวิทยาลัย ใหตัด

ขอความ “และใหหมายความรวมถึง
พนักงานราชการ  สังกัดมหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนครศรีอยุธยา  เฉพาะในสวนที่ไม
ขัดหรือแยงกับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
วาดวย  พนักงานราชการ พ.ศ. 2547” ออก 

3. ชื่อประกาศ ใหตัดขอความวา “(ตําแหนง
สถาปนิกและวิศวกร)” ออก 

4. การเบิกจายเงินไมผูกพันระยะยาว และให
ขึ้นอยูกับงบประมาณของมหาวิทยาลยั 

5. ควรมีเงื่อนไขเพิ่มเติม  เชน  มาตรฐานภาระ
งานเพิ่มขึ้น  จะตองมีการพัฒนาศกัยภาพ
เพื่อใหไดใบประกอบวิชาชีพระดับสามัญ 

6. เมื่อปรบัแกไขระเบียบเรยีบรอยแลวให
นําเขาการประชุมคณะกรรมการบริหาร
งบประมาณและการเงิน (ก.บ.ง)  การ
ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงและยกราง
กฎหมาย  และการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ตอไป 

 
 
 
 

- แจงมติการประชุมใหแกหนวยงาน        
ที่เกี่ยวของไดรับทราบ 

- อยูระหวางดําเนินงานเพื่อนําเสนอเขาที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณ
และการเงิน (ก.บ.ง) 
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ระเบียบ
วาระท่ี 

เร่ือง 
มติท่ีประชุม/ขอเสนอแนะ 

และขอส่ังการ 
ผลการปฏิบัตติามมต ิ

7. เมื่อระเบียบวาดวยการเบิกจายเงินเพิ่ม
สําหรับตําแหนงที่มีเหตพุิเศษไดผาน     
การพิจารณาจากสภามหาวิทยาลัยแลว    
ใหนําประกาศเขามาพิจารณาเปนวาระ
สืบเนื่องในการประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย (ก.บ.) อีกครั้งหนึ่ง 

4.2 ขอความเห็นชอบ (ราง) ประกาศ เรื่อง 
คาธรรมเนียมพิเศษเพื่อจัดการฝกอบรม
และการทดสอบวัดระดับมาตรฐาน
ภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษา 

เห็นชอบ (ราง) ประกาศ เรื่อง คาธรรมเนียม
พิเศษเพื่อจัดการฝกอบรมและการทดสอบ      
วัดระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษา  
และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) มี
ขอเสนอแนะ ดังตอไปนี้  
1. ขอ 1 แก ไขเปน คาธรรมเนียมในการ

ทดสอบวัดระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ
กรณีสอบไมผานครั้งแรกใหเรียกเก็บครั้งที่ 
2 เปนตนไป ครั้งละ 100 บาท 

2. ขอ 2 แกไขเปน คาตอบแทนกรรมการออก
ขอสอบ  ขอละ 40 บาท 

3. ขอ 3 แกไขเปน คาตอบแทนกรรมการกํากับ
การสอบ ชั่วโมงละ 100 บาท  แตจายไมเกิน
คนละ 200 บาท กรณีกํากับการสอบเกินกวา 
3 ชั่วโมง ใหจายไมเกินคนละ 350 บาท  

4. ขอ 4 แก ไขเปน คาตอบแทนเจ าหนาที่
ดําเนินการสอบ ใหจายคนละไมเกิน 350 บาท 

5. ขอ 5 เพิ่มเติมวา “คาธรรมเนียมทั้งหมด
จะตองจายไมเกินคาธรรมเนียมที่เก็บได  และ
กรณีที่มีเงนิเหลือจายใหเก็บเปนเงินสะสมของ
ศูนยภาษาและการศึกษานานาชาติไวบริหาร
จัดการ”   

- แจงมติการประชุมใหแกหนวยงาน        
ที่เกี่ยวของไดรับทราบ 

- อยูระหวางดําเนินงานเพื่อนําเสนอเขาที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณ
และการเงิน (ก.บ.ง) 

4.3 ขอความเห็นชอบ (ราง) ประกาศ เรื่อง 
อัตราคาเบี้ยประชุมกรรมการ และ
คาใชจายอื่น (ฉบับที่ 2) 

เห็นชอบ (ราง) ประกาศ เรื่อง อัตราคาเบี้ย
ประชุมกรรมการ และคาใชจายอื่น(ฉบบัที่ 2)  
และใหเพ่ิมเติมคาพาหนะ นอกจังหวัด
พระนครศรอียุธยา จาํนวน 2,000 บาท และ
ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จํานวน 1,000 
บาท  และใหนําเขาการประชุม
คณะกรรมการบริหารงบประมาณและ
การเงิน (ก.บ.ง) ตอไป 

- แจงมติการประชุมใหแกหนวยงาน        
ที่เกี่ยวของไดรับทราบ 

- อยูระหวางดําเนินงานเพื่อนําเสนอเขาที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณ
และการเงิน (ก.บ.ง) 

4.4 ขอความเห็นชอบ (ราง) ประกาศ  เรื่อง  
อัตราการจายเงินรายไดจากเงิน
ผลประโยชน 

เห็นชอบ (ราง) ประกาศ  เรื่อง  อัตรา     
การจายเงนิรายไดจากเงนิผลประโยชน 
ดังตอไปนี้ 
1. คาอาหารวางและเครื่องดื่ม ใหจายเทาที่

จายจริง คนละไมเกิน จาก 30 บาท   
เปน 50 บาท 

2. คาอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม ใหจาย
เทาที่จายจริง คนละไมเกิน 200 บาท 
เปน 250 บาท 

 

- แจงมติการประชุมใหแกหนวยงาน        
ที่เกี่ยวของไดรับทราบ 

- อยูระหวางดําเนินงานเพื่อนําเสนอเขาที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณ
และการเงิน (ก.บ.ง) 
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ระเบียบ
วาระท่ี 

เร่ือง 
มติท่ีประชุม/ขอเสนอแนะ 

และขอส่ังการ 
ผลการปฏิบัตติามมต ิ

3. คาอาหารเย็นและเครื่องดื่ม ใหจายเทาที่
จายจริง คนละไมเกิน จาก 300 บาท 
เปน 400 บาท 

4. แกไขจากกระเชาดอกไม  เปน กระเชา 
     และใหนําเขาการประชุมคณะกรรมการ

บริหารงบประมาณและการเงิน (ก.บ.ง) 
ตอไป 

4.5 ขอความเห็นชอบ (ราง) บันทึกขอตกลง
ความรวมมือทางวิชาการ  ระหวาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
กับ  ศาลปกครองกลาง 

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.)   
มีขอเสนอแนะ ดังตอไปนี ้
1.  ขอ 2 (1) ตัดขอความ “มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  จัดสรรอัตรา
จํานวนไมนอยกวาสองอัตราตอป
การศกึษาสาํหรับบุคลากรที่ไดรับการ
เสนอชื่อจากสาํนักงานศาลปกครอง  
เพื่อใหสิทธิในการศึกษาระดับปรญิญาโท
หลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
กฎหมายมหาชน” ออก 

2.  ขอ 2 (2) ใหปรับขอความโดยให
มหาวิทยาลัยไดรับประโยชนจากการทํา
บันทึกขอตกลงนี ้

3.  แกไขคําที่ผิดใหถูกตอง 
    เมื่อปรับแกไขเรียบรอยแลวใหนําเขา

พิจารณาเปนวาระสืบเน่ืองในการประชมุ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
(ก.บ.) ตอไป 

- แจงมติการประชุมใหแกหนวยงาน        
ที่เกี่ยวของไดรับทราบ 

- อยูระหวางดําเนินงานเพื่อนําเสนอเขาที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
(ก.บ.)  

 

   มติ/ความเห็นของที่ประชมุ 
   รับทราบ   

ระเบียบวาระที่ 3.2  ขอความเห็นชอบ (ราง) บันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการ
ระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากับศาลปกครอง
กลาง 

สาระสําคัญโดยยอ 
  ตามที่งานนิติการไดรับมอบหมายจากรองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษและกฎหมายจัดทํา (ราง) 
บันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากับศาลปกครองกลาง  
เนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาตระหนักถึงความสําคัญในการพัฒนาและเผยแพรการศึกษา
กฎหมาย  การบังคับใชกฎหมาย  ปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง  เพื่อตอบสนองตอภารกิจในการอํานวย   
ความยุติธรรมทางปกครอง  การคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนของศาลปกครอง  การพัฒนาการศึกษาและ
การบริการสังคมของมหาวิทยาลัย  อีกทั้งเพื่อสงเสริมความกาวหนาและสนับสนุนการพัฒนาดานวิชาการ           
ดานวิจัย  และการบริการทางวิชาการเก่ียวกับหลักสูตรการศึกษาของสาขาวิชานิติศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา  เสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2562      
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เมื่อวันท่ี 8 มกราคม 2562 และท่ีประชุมมีมติใหแกไขแลวนําเขาพิจารณาเปนวาระสืบเนื่อง นั้น 
  บัดนี้  งานนิติการไดปรับปรุงแกไข (ราง) บันทึกขกตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากับศาลปกครองกลางเรียบรอยแลว  จึงขอเสนอตอที่ประชุมไดพิจารณา 

 

   มต/ิความเห็นของที่ประชมุ 
   เห็นชอบ (ราง) บันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยากับศาลปกครองกลาง  และใหตัดคําวา “Action  word” ออกทั้งหมด 
 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องนําเสนอเพื่อพจิารณา 
 

ระเบียบวาระที่ 4.1  ขอความเห็นและขอเสนอแนะการแกไขประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา  เรื่อง  มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผูดํารง
ตําแหนงอาจารย  ผูชวยศาสตราจารย  รองศาสตราจารย   และ
ศาสตราจารย พ.ศ. 2559 

 

 สาระสําคัญโดยยอ 
 ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  เรื่อง มาตรฐานภาระงานทาง

วิชาการของผูดํารงตําแหนงอาจารย  ผูชวยศาสตราจารย  รองศาสตราจารย  และศาสตราจารย  
พ.ศ. 2559 ประกาศ ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ 2559 ไดกําหนดภาระงานของบุคลากรสายวิชาการไวนั้น  
แตเนื่องจากเห็นควรใหมีการแกไขประกาศดังกลาวใหสอดคลองกับการปฏิบัติ  จึงเสนอท่ีประชุม   
เพ่ือขอแกไขดังนี ้

 เดิม 
 ขอ 5  ผูดํารงตําแหนงทางวิชาการตองมีมาตรฐานภาระงานทางวิชาการข้ันต่ํา  ไมนอย

กวา 35 ชั่วโมง ตอสัปดาหหรือเทียบเทา  35 ภาระงานตอสัปดาห  ตอภาคการศึกษาปกติ 
 ขอ 6.1.1 ภาระงานสอนนักศึกษาภาคปกติ  ไมนอยกวา 18 ภาระงาน และไมสามารถ

ทดแทนไดดวยภาระงานอ่ืน 
 แกไข 
 ขอ 5 ผูดํารงตําแหนงทางวิชาการตองมีมาตรฐานภาระงานทางวิชาการข้ันต่ํา  ไมนอย

กวา 35 ชั่วโมง ตอภาคการศึกษา 
 ขอ 6.1.1  ภาระงานสอนนักศึกษา  ไมนอยกวา 18 ภาระงาน  และไมสามารถทดแทนได

ดวยภาระงานอ่ืน 
 เพ่ือใหการออกประกาศฯ เปนไปดวยความเรียบรอย  จึงขอใหคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัย (ก.บ.) ใหความคิดเห็นและใหขอเสนอแนะ 
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มติ/ความเห็นของที่ประชมุ 
ไมเห็นชอบการแกไขประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  เรื่อง  มาตรฐานภาระ

งานทางวิชาการของผูดํารงตําแหนงอาจารย  ผูชวยศาสตราจารย  รองศาสตราจารย  และศาสตราจารย 
พ.ศ. 2559 และมีขอเสนอแนะเรื่องการสอนภาคพิเศษไมควรใหภาระงานเพราะมีคาตอบแทน  สวนการคิด
คํานวณหนวยกิตเพื่อใหภาระงาน  ใหยึดหลักหนวยกิตของรายวิชาเปนหลักในการนํามาคูณกับภาระงาน
ของวิชาที่เปนบรรยายหรือวิชาปฏิบัติการ (วิชาที่มีแตชั่วโมงบรรยายใหถือวาวิชานั้นเปนวิชาบรรยาย     
สวนวิชาที่มีชั่วโมงบรรยายและปฏิบัติหรือปฏิบัติอยางเดียวใหถือวาวชิานั้นเปนปฏิบัติ) 

 

ระเบียบวาระที่ 4.2  ขอความเห็นชอบ (ราง) ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  เร่ือง  หลักเกณฑและวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. ... และ (ราง) ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เร่ือง หลักเกณฑ  วิธีการและ
เงื่อนไขการเลื่อนคาจางพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ... 

 

 สาระสําคัญโดยยอ 
 ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาไดออกขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา  วาดวย  การบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562 และขอบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  วาดวย  หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  
ของขาราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561 โดยขอบังคับทั้งสองฉบับมีการยกเลิกขอบังคับ
มหาวิทยาลัยฯ และประกาศมหาวิทยาลัยฯ ที่ เก่ียวของกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ             
ของขาราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย และการเลื่อนคาจางประจําปของพนักงานมหาวิทยาลัย ดังนี ้

1. ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  วาดวย  หลักเกณฑ  และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2554 

2. ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  วาดวย การบริหารงานบุคคลสําหรับ
พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561 

3. ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย  การบริหารงานบุคคลสําหรับ
พนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 

4. ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง หลักเกณฑ  และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  และพนักงานมหาวิทยาลัย       
ลงวันที่ 19 กันยายน 2555 

จึงทําใหมหาวิทยาลัยตองดําเนินการประกาศหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของขาราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย  และประกาศหลักเกณฑ  วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อน
คาจางของพนักงานมหาวิทยาลัย เพ่ือใชสําหรับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการและ
พนักงานมหาวิทยาลัย  และเพื่อใหเลื่อนคาจางประจําปของพนักงานมหาวิทยาลัยตอไป 

ในการนี้  งานบริหารงานบุคคล  จึงไดจัดทํา (ราง) ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ประจํามหาวิทยาลัยฯ เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการและ
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พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ....  และ (ราง) ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัยฯ 
เรื่อง หลักเกณฑ  วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนคาจางพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ..  เพื่อเสนอให
มหาวิทยาลัยพิจารณานําเขาระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 
2/2562 วันที่ 12 กุมภาพันธ 2562  
 

มติ/ความเห็นของที่ประชมุ 
1. เห็นชอบ (ราง) ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา  เรื่อง  หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการและพนักงาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ. ... และใหปรับแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.)  โดยให
ตัดขอความขอ 8 (1) – ขอ 8 (11) ออก 

2. เห็นชอบ (ราง) ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา  เรื่อง หลักเกณฑ  วิธีการและเงื่อนไขการเลื่อนคาจางพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ... และ
ใหปรับแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.)  ขอ 23 ขอความวา “หากมี
วงเงินเหลือ” ควรจะใชคําอยางไรเพื่อไมใหเกิดปญหา 

 

ระเบียบวาระที่ 4.3  ขอความเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
เรื่อง มาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
พ.ศ. 2561 

 

 สาระสําคัญโดยยอ 
 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการไดออกกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 

และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ.2561 เพ่ือใหเปนไปตาม
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศกัราช 2560 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2564) แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 และมาตรฐาน
การศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 และจากมติที่ประชุมเครือขายมหาวิทยาลัยราชภัฏ ดานงานประกัน
คุณภาพการศึกษา ครั้งท่ี 1 เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2562 มีมติในการจัดทํามาตรฐานการศึกษารวมกัน
ระหวางกลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ นั้น  

 เรื่องนี้ไดผานการพิจารณาเห็นชอบจากมติที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและดําเนินงาน
ประกันคุณภาพการศกึษา ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562  

 

มติ/ความเห็นของที่ประชมุ 
  เห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง มาตรฐาน
การศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2561 และใหปรับแกไขตามขอเสนอแนะ            
ของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ดังตอไปนี้ 

1. เปลี่ยนจากประกาศมหาวิทยาลัยฯ เปน ประกาศสภามหาวิทยาลัย 
2. มอบรองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษและกฎหมายพิจารณา ป  พ.ศ. วาเปน        

พ.ศ. 2561 หรือ พ.ศ. 2562 รวมทั้งตรวจสอบชื่อประกาศอีกครั้ง 
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ระเบียบวาระที่ 4.4  ขอความเห็นชอบและขอเสนอแนะคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน          

ปการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ระดับหลักสูตร  
คณะ  และมหาวิทยาลัย 

 

 สาระสําคัญโดยยอ 
 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการไดออกกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561           

และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  มาตรฐานการอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 เพ่ือใหเปนไปตาม
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2560 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 
แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ยุทธศาสตรชาติ  ระยะ 20 ป  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) แผนการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 และมาตรฐาน
การศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561 นั้น 

 ดังนั้น งานประกันคุณภาพจึงจัดทํา (ราง) คูมือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ระดับหลักสูตร  คณะ  และมหาวิทยาลัย  ประจําปการศึกษา 
2561 เพ่ือใหคณะสํานัก/สถาบัน และหนวยงานท่ีเก่ียวของ  มีแนวปฏิบัติในการกํากับและพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาท่ีชัดเจนสอดคลองกับกรอบแผนพัฒนาอุดมศึกษาระยะยาว  รองรับการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายนอกรอบสี่ อยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล  ใชเปนเกณฑการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน  ระดับหลักสูตร  คณะ  และมหาวิทยาลัย  ใหสอดคลองกับระเบียบ ขอกฎหมาย และ
ประกาศอางถึงในขางตน 

 เรื่องนี้ไดผานการพิจารณาเห็นชอบในหลักการจากมติที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและ
ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562 

 

มติ/ความเห็นของที่ประชมุ 
เห็นชอบคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในปการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัย     

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระดับหลักสูตร  คณะ  และมหาวิทยาลัย และใหปรับแกไขตาม
ขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ดังตอไปนี้ 

1. หนา 139 ผูรับผิดชอบตัวบงชี้/หนวยงานท่ีรับผิดชอบ ใหตัด “หลักสูตร” ออก 
2. หนา 140, 142, 143, 144, 146, 148, 149,151, 152, 153,155,158,160,  

ผูรับผิดชอบตัวบงชี้/หนวยงานที่รับผิดชอบ ใหตัด “คณะ” ออก 
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ระเบียบวาระที่ 4.5  ขอความเห็นชอบและขอเสนอแนะ (ราง) รายงานผลการดําเนินงาน      
ตามแผนปฏิบัติราชการ  และการประเมินผลโครงการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 

 

 สาระสําคัญโดยยอ 
 ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาไดดําเนินการจัดทํารายงานผลการ

ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ  และการประเมินผลโครงการ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
เพ่ือติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรม และตัวชี้วัด/ตัวบงชี้ตามแผนปฏิบัติราชการ  ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ใหเปนไปตามมาตรการและแนวทางการเรงรัดติดตามการใชจายงบประมาณ
ตามท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด  รวมท้ังระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 ใหเกิด
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตามพันธกิจที่หนวยงานรับผิดชอบตอไป นั้น 

 

มติ/ความเห็นของที่ประชมุ 
เ ห็นชอบ ( ร า ง )  ราย งานผลการดํ า เ นิน งานตามแผนปฏิบั ติ ร าชการ  และ                 

การประเมินผลโครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
(ก.บ.)  มีขอเสนอแนะ ดังตอไปนี้ 

1. มาตรการและแนวทางเรงรัดติดตามการใชจายงบประมาณตองมีการบังคับใชอยาง
จริงจังทั้งในเชิงบวกและเชิงลบ เชน เปลี่ยนไปใหหนวยงานอื่นทํา  

2. ควรสรางจิตสํานึกรวมกันในการเบิกจายงบประมาณใหเปนไปตามเปาหมาย 
3. การเปลี่ยนแปลงโครงการหากไมเปนไปตามเปาหมายก็ไมควรอนุมัติ 
4. โครงการที่ควรจะบรรลุผลตามเปาหมายใหวิเคราะหตัวชี้วัดหากบกพรองดวย

กระบวนการใหหาทางแกไขปรับปรุงใหดี ข้ึน  และโครงการที่ตองปรับปรุงหรือระดับนอย               
ในการพิจารณาครั้งตอไปก็จะนํามาพิจารณาในการจัดสรรงบประมาณ  และขอสังเกตตัวชี้วัดบางตัว
อาจจะไมคุมคา 

5. แกไข หนา ก บทสรุปผูบริหาร รอยละงบประมาณแผนดิน จากเดิม รอยละ 68.09 
แกไขเปนรอยละ 86.08 

6. บทที่ 4 การติดตามและประเมินผลโครงการ การดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม      
ในระดับปานกลาง  ระดับนอย และระดับปรับปรุงใหระบุวาชื่อโครงการอะไรดวย 
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ระเบียบวาระที่ 4.6  ขอความเห็นชอบและขอเสนอแนะ (ราง) แผนยุทธศาสตร ระยะ 5 ป        
(พ.ศ. 2560 – 2564) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

 

 สาระสําคัญโดยยอ 
 ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาไดดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตร ระยะ 

20 ป (พ.ศ.2560 – 2579) ท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน  
ระยะ 20 ป (พ.ศ.2560 – 2579) และปรับปรุงแผนยุทธศาสตรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560 – 2564) 
(ปรับปรุง พ.ศ. 2562) ประกอบดวย 4 ยุทธศาสตร ไดแก 

 ยุทธศาสตรที่ 1  การพัฒนาทองถ่ิน 
 ยุทธศาสตรที่ 2  การผลิตและพัฒนา  ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ยุทธศาสตรที่ 3  การยกระดับคุณภาพการศึกษา  การวิจัยและนวัตกรรม 
 ยุทธศาสตรที่ 4  การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 
 โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาไดดําเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ       

เพ่ือทบทวนแผนกลยุทธ ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2559 – 2563) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
(ฉบับปรุงปรุง พ.ศ. 2562) ณ โรงแรมเดอะไทด  รีสอรท  บางแสน  จังหวัดชลบุรี  เพ่ือให           
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  เปนไปดวยดี  มีประสิทธิภาพ  
และมุงผลสัมฤทธิ์ที่เปนรูปธรรม จึงจําเปนที่จะตองมีกลไกการขับเคลื่อนการดําเนินงานที่เขมแข็ง    
เพ่ือผลักดันใหแนวทางการพัฒนาตามประเด็นยุทธศาสตรบรรลุเปาหมาย 

 

มติ/ความเห็นของที่ประชมุ 
เห็นชอบ (ราง) แผนยุทธศาสตร ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2560 – 2564) มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2562) และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.)                
มีขอเสนอแนะ ดังตอไปนี้ 

1. หนา 2 และหนา 4  จุดแข็ง (Strengths : S) ขอ 4 มีเครือขายทางวิชาการที่หลากหลาย   
ทั้งในประเทศและตางประเทศ ใหแกไขเปน โอกาส (Opportunities : O)  

2. หนา 31 กลยุทธขอ 1.1 – 1.6 ใหเปลี่ยนจากคําวา “จํานวนชุมชนเปาหมาย” เปนคําอื่น  
เชน  สงเสริม  

3. ใหนําเขาสภามหาวิทยาลัยเปนวาระแจงเพื่อทราบจากอธิการบดี 
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ระเบียบวาระที่  4.7  ขอความเห็นชอบและขอเสนอแนะ (ราง) แผนบริหารความเสี่ยง
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ประจําปงบประมาณ       
พ.ศ. 2562 

 

 สาระสําคัญโดยยอ 
 ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาไดดําเนินการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ           

“เพ่ือดําเนินงานจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา” ณ หองประชุม
ศูนยการศึกษาพิเศษ  อาคารศูนยการศึกษาพิเศษ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา          
เพ่ือจัดทํา (ราง) แผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 และไดดําเนินการโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง  “การจัดทําแผนบริหารความ
เสี่ยงและการถายทอดแผนสูหนวยงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562” มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ณ โรงแรมไมดา รีสอรท  กาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี  เพ่ือใหการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และมุงผลสัมฤทธิ์ที่
เปนรูปธรรม จึงจําเปนที่จะตองมีกลไกการขับเคลื่อนการดําเนินงานที่ เขมแข็งเพ่ือผลักดัน             
ใหแนวทางการพัฒนาตามประเด็นยุทธศาสตรบรรลุเปาหมาย 

 

มติ/ความเห็นของที่ประชมุ 
  เห็นชอบ (ราง) แผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) มีขอเสนอแนะ ดังตอไปนี ้

1. หนา 11 – 16 แกไขชื่อหัวขอที่ (1) (2) ในตารางใหถูกตอง 
2. หน า 26 ชื่ อความเสี่ ยงขอ 1 แก ไขใหม เป น “จํ านวนนักศึกษาเข าใหม ใน                 

ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีนอยลง”   
3. หนา 27 จํานวนคณาจารยที่ทําวิจัยไมถึงรอยละ 50 ของจํานวนอาจารยทั้งหมด  คือ

ปญหาไมใชชื่อความเสี่ยง  ใหแกไขเปน “งานวิจัยที่สอดคลองกับการพัฒนาทองถิ่นมีจํานวนนอย”       
โดยเกิดจากปญหาที่คณาจารยไมทําการวิจัย  จึงไมควรนําปญหามาเขียนเปนความเสี่ยง  แตใชชื่อความ
เสี่ยงแลวระบุวาปญหาคืออะไร 

 

ระเบียบวาระที่ 4.8  ขอความเห็นชอบและขอเสนอแนะ (ราง) บันทึกความเขาใจระหวาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กับ Asia  Euro  University  
ประเทศกัมพชูา 

 

 สาระสําคัญโดยยอ 
 ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาไดมีการทําบันทึกขอตกลงระหวางมหาวิทยาลัย

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กับ Asia  Euro University ประเทศกัมพูชา ตั้งแตวันท่ี 16 กันยายน 2558        
ถึงวันท่ี 16 กันยายน 2562 โดยที่ผานมาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร และคณะวิทยาการจัดการ ไดมีการดําเนินกิจกรรมรวมกับ Asia  Euro University  ประเทศ
กัมพูชา  ตามท่ีระบุในบันทึกความเขาใจดังกลาว  ดังนั้นจึงไดมีการเจรจรากับมหาวิทยาลัย Asia  Euro  
University  ประเทศกัมพูชา  เพ่ือจะคงความรวมมือตอไป นั้น  
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มต/ิความเห็นของที่ประชมุ 
  เห็นชอบ (ราง) บันทึกความเขาใจระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา       
กับ Asia  Euro  University  ประเทศกัมพูชา 
 

ระเบียบวาระที่ 4.9  ขอความเห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
วาดวย  การจัดตั้งและบริหารศูนยบมเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัย      
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ฉบับที่ 2)  

 

 สาระสําคัญโดยยอ 
 ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาไดออกระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา  วาดวย  การจัดตั้งและบริหารศูนยบมเพาะวิสาหกิจ  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2561 เพ่ือเปนกฎหมายรองรับการดําเนินการตามบันทึกขอตกลงความรวมมือ     
การดําเนินงานหนวยบมเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2561 ระหวางสํานักงานคณะกรรมการ    
การอุดมศึกษา  และมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา แตเนื่องจากระเบียบดังกลาวเม่ือประกาศใชแลว
พบวาไมไดกําหนดเนื้อหาเก่ียวกับการเปดบัญชีเงินฝากธนาคาร  การใชจายเงิน  การโอนเงิน  จึงเห็นสมควร
ใหมีการเพ่ิมเติมสาระสําคัญในสวนที่เก่ียวของ  เพื่อใหระเบียบดังกลาวมีผลบังคับใชไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 ผูชวยอธิการบดีฝายบริการวิชาการและสหกิจศึกาไดประสานกับรองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษ
และกฎหมายจัดทํา (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ วาดวย การจัดตั้งและบริหารศูนยบมเพาะวิสาหกิจ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. .... ข้ึน  โดยเพ่ิมเติมเนื้อหาสาระเกี่ยวกับการเปด
บัญชีเงินฝากธนาคาร  การใชจายเงิน  การโอนเงิน ในขอ 17 เปนขอ 17/1  ขอ 17/2  ขอ 17/3 และขอ 
17/4  เสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) พิจารณา 

 

มติ/ความเห็นของที่ประชมุ 
  เห็นชอบในหลักการ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  วาดวย     
การจัดตั้งและบริหารศูนยบมเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ฉบับที่ 2)      
และหากมีการปรับปรุงแกไขก็ให เปนไปตามระเบียบที่ เ ก่ียวของ และใหนําเขาการประชุม
คณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน (ก.บ.ง) ตอไป 
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ระเบียบวาระที่ 5 แจงผลและนําเสนอแผนงานที่จะดําเนินการของหนวยงานตาง ๆ  
ระเบียบวาระที่ 5.1 คณบดีคณะครุศาสตร 
   

 สาระสําคัญโดยยอ 
 

ครั้งที่ 3 เดือน มกราคม 2562 

พื้นท่ี 5 บานพยอม  อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผูรับผิดชอบ คณะครุศาสตร 

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

        
        
        

 

หมายเหตุ 

ดาน 1 หมายถึง การสืบสานโครงการตามพระราชดําริและนําศาสตรพระราชาสูการพัฒนาที่ยั่งยืน 

ดาน 2 หมายถึง การพัฒนาดานเศรษฐกิจ 

ดาน 3 หมายถึง การพัฒนาสังคม 

ดาน 4 หมายถึง การพัฒนาดานสิ่งแวดลอม 

ดาน 5 หมายถึง การยกระดับภูมิปญญาทองถ่ินและทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรม 

ดาน 6 หมายถึง การพัฒนาโรงเรียน ครู นักเรียนและ/หรือ บุคลากรทางการศึกษา 

 

***หมายเหตุ ในไตรมาสที่ 2 ตามแผนการดําเนินงานไมมีการกําหนดจัดกิจกรรมในเดือน

มกราคม 2562 โดยคณะครุศาสตรไดวางแผนการดําเนินงานจัดกิจกรรมชวงเดือนกุมภาพันธ 

– มีนาคม 2562  จํานวน 5 กิจกรรม ดังนี้ 

1. คายภาษาอังกฤษเชิงวิชาการเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน ณ  โรงเรียนชลประทาน

อนุเคราะห อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

2. อบรมเชิงปฏิบัติสงเสริมอาชีพเพ่ือสรางรายไดชุมชนบานพยอม ตําบลพยอม 

อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรอียุธยา 

3. สงเสริมสุขภาวะผูสูงอายุ “สุขภาพดี ชีวียั่งยื่น” ณ ตําบลลําไทร อําเภอวังนอย 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

4. อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การประยุกตใชแอปพลิเคชันในการจัดการหองเรียน 

4.0 ใหกับครูและบุคลากรทางการศึกษาตําบลพยอม อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรอียุธยา 
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5. การสรางชุมชนแหงการเรียนรูทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : 

PLC) เพ่ือพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาตําบลพยอม อําเภอ  วังนอย จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา 
 

รายงานความคืบหนาการดําเนินงานยุทธศาสตรการผลิตและพัฒนาคร ู              
และบคุลากรทางการศึกษา 

 

ตามที่คณะครุศาสตรไดรับนโยบายใหรับผิดชอบดําเนินงานยุทธศาสตรการผลิตและ
พัฒนาครูพัฒนาและบุคลากรทางการศึกษา นั้น โดยมหาวิทยาลัยกําหนดใหคณะครุศาสตรรายงาน
ผลการดําเนินงานใหกับสภามหาวิทยาลัยรับทราบ ซึ่งในชวงเดือนตุลาคม 2561 – มกราคม 2562 
คณะครุศาสตรไดดําเนินงานดานพัฒนายุทธศาสตรการผลิตและพัฒนาครูพัฒนาและบุคลากร
ทางการศึกษามีรายละเอียดดังนี ้

1. ระหวางวันท่ี 3 - 4 พฤศจิกายน 2561 คณะครุศาสตรโดยสาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การสรางสื่อคณิตศาสตรเพ่ือพัฒนาเด็กปฐมวัยในการจัดการ
เรียนรูศตวรรษที่ 21” ใหแกครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัด
อางทอง ณ  หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร  31112 อาคาร 100 ป  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา โดยไดรับเกียรติจาก อาจารย ดร.ศิริพล  แสนบุญสง ประธานสาขาวิชา
คอมพิวเตอรศึกษา เปนวิทยากรใหความรูเกี่ยวกับการสรางสื่อคณิตศาสตรเพ่ือนําไปพัฒนาเด็ก
ปฐมวัย 

2. ระหวางวันที่ 23 – 25 พฤศจิกายน 2561 คณะครุศาสตรจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “การจัดคายวิชาการแบบบูรณาการศาสตรพระราชาสูการพัฒนาครูโรงเรียนตํารวจตระเวน
ชายแดนในจังหวัดสระแกว” ใหแกครูและนักเรียนโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะหฯ 
1 ณ จังหวัดสระแกว นําโดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประวิทย ประมาน ผูชวยคณบดีคณะครุศาสตร 
และทีมวิทยากร จํานวน 3 ทาน คือ อาจารยวิชชุดา  พลยางนอก อาจารยประจําสาขาวิชา
วิทยาศาสตร อาจารยศิริรัตน  ชาวนา อาจารยประจําสาขาวิชาคณิตศาสตร อาจารยพัสสกรณ    
วิวรรธมงคล อาจารยประจําสาขาวิชาสังคมศึกษา เปนวิทยากรใหความรูเก่ียวกับการจัดคาย
วิทยาศาสตรและคณิตศาสตร 

3. ระหวางวันที่ 26 - 27 พฤศจิกายน 2561 คณะครุศาสตรจัดกิจกรรมพัฒนา
กระบวนการนิเทศระหวางฝกประสบการณสอนในสถานศึกษาสําหรบันักศึกษาครู ครูพ่ีเลี้ยงและบุคลากร
ทางการศึกษาโรงเรียนตํารวจตะเวนชายแดน นําโดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประวิทย ประมาน ผูชวย
คณบดีคณะครุศาสตร และทีมอาจารยนิเทศกของฝายฝกประสบการณวิชาชีพครูลงพื้นที่เพื่อนิเทศ
นักศึกษาชั้นปที่ 5 ที่ออกฝกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนประชารัฐ
บํารุง 1 และ โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนพีระยานุเคราะหฯ 1 จังหวัดสระแกว 

4. ระหวางวันที่ 1 - 2 ธันวาคม 2561 คณะครุศาสตรจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง  “การเคลื่อนไหวพ้ืนฐานที่สงผลตอวิถีชีวิตสุขภาพสําหรับครูในพ้ืนที่ยุทธศาสตร 10 แหง ใหแก
ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนในพ้ืนที่ยุทธศาสตร 5 พื้นที่ ณ โรงยิม 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
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พระนครศรีอยุธยา โดยไดรับเกียรติจากผูชวยศาสตราจารย ดร.ประวิทย  ประมาน ผูชวยคณบดี
คณะครุศาสตร เปนวิทยากรในการจัดอบรม 

5. ระหวางวันที่ 1 - 2 ธันวาคม 2561 คณะครุศาสตรโดยสาขาวิชาวิทยาศาสตร     
จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ STEM กับการจัดคายพัฒนาการเรียนรูวิทยาศาสตร ใหแกครูและ
บุคลากรทางการศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดอางทอง ณ หองประชุม 204         
อาคารครุสรรพสิทธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไดรับเกียรติจากอาจารยพัชรพล  
เถาธรรมพิทักษ อาจารยประจําสาขาวิชาวิทยาศาสตร เปนวิทยากรใหความรูเก่ียวกับการจัดคาย    
โดยใชกิจกรรม STEM ศึกษา 

6. ระหวางวันที่ 1 - 2 ธนัวาคม 2561 คณะครุศาสตรโดยสาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา                
จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรในการจัดการเรียนการสอนแบบ 
Active Learning ใหแกครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดอางทอง 
ณ หอง 31112 อาคาร  100 ป มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไดรับเกียรติจาก อาจารย 
ดร.ศิริพล  แสนบุญสง ประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา เปนวิทยากรในการจัดอบรม 

7. ระหวางวันที่ 15 - 16 ธันวาคม 2561 คณะครุศาสตรโดยสาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัยจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการสรางสื่อเด็กปฐมวัยใหสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษา
ปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ใหแกครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัด
อางทอง ณ หองประชุม 204 อาคารครุสรรพสิทธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไดรับ
เกียรติจากนายอธิพงษ สรอยสวัสดิ์ พนักงานมหาวิทยาลัย คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
หมูบานจอมบึง เปนวิทยากรใหความรูเกี่ยวกับการสรางสื่อสําหรับเด็กปฐมวัย 

8. ระหวางวันที่ 15 - 16 ธันวาคม 2561 คณะครุศาสตรจัดอบรมเชิงปฏิบัติการจัด
คายภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาทักษะการสื่อสารในศตวรรษที่ 21 สําหรับครูในพ้ืนที่ยุทธศาสตร ใหแก
ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนในพ้ืนที่ยุทธศาสตร 5 พ้ืนที่ ณ หองประชุม 204 อาคาร        
ครุสรรพสิทธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไดรับเกียรติจาก อาจารยกรกนก ฮัปเบิล 
อาจารยเนตรนิภา  เจียมศักดิ์  อาจารยนฤมล ตันติชาติ อาจารยประจําสาขาวิชาการสอน
ภาษาอังกฤษ เปนวิทยากรใหความรูเก่ียวกับการจัดคายภาษาอังกฤษ 

9. ระหวางวันที่ 28 - 30 ธันวาคม 2561 คณะครุศาสตรจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง : 
Education 4.0 ถอดบทเรียนจากการลงพ้ืนที่โบราณสถานในเมืองมรดกโลกของไทย เพ่ือสรางองคความรู
บูรณาการ 8 กลุมสาระการเรียนรู ใหแกครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและ
จังหวัดอางทอง  ณ จังหวัดเพชรบุรี โดยไดรับเกียรติจาก อาจารยปยะ มีอนันต รองคณบดีฝายกิจการ
นักศึกษาและอาจารยประจําสาขาวิชาสังคมศึกษา และ อาจารยแสนประเสริฐ ปานเนียม อาจารยประจํา
สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เปนวิทยากรผูให
ความรู 

10. ระหวางวันที่ 19 – 20 มกราคม 2562 คณะครุศาสตรจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง 
การใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรในการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning รุนที่ 2 ใหแกครู
และบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดอางทอง ณ หอง 31104 อาคาร  
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100 ป มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไดรับเกียรติจาก อาจารย ดร.ศิริพล  แสนบุญสง 
ประธานสาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา เปนวิทยากรในการจัดอบรม 

11. ระหวางวันที่ 20 – 22 มกราคม 2562 คณะครุศาสตรจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง            
“การจัดคายวิชาการแบบบูรณาการศาสตรพระราชาสูการพัฒนาครูโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน        
ในจังหวัดสระแกว” ใหแกครูและนักเรียนโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนประชารัฐบํารุง 1                  
ณ จังหวัดสระแกว นําโดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประวิทย ประมาน ผูชวยคณบดีคณะครุศาสตร และ
ทีมวิทยากร จํานวน 3 ทาน คืออาจารยวิชชุดา  พลยางนอก อาจารยประจําสาขาวิชาวิทยาศาสตร 
อาจารยศิริรัตน  ชาวนา อาจารยประจําสาขาวิชาคณิตศาสตร อาจารยพัสสกรณ วิวรรธมงคล อาจารย
ประจําสาขาวิชาสังคมศึกษา เปนวิทยากรใหความรูเกี่ยวกับการจัดคายวิทยาศาสตรและคณติศาสตร 
 
 

  ผลการดําเนินงาน  เดือนธันวาคม 2561 – มกราคม 2562 
1. ทุกวันจันทร-ศุกร  กิจกรรมพัฒนาทักษะเด็กที่มีความตองการพิเศษ ณ อาคาร           

ศูนยการศึกษาพิเศษ   
2. วันที่ 5 - 6 มกราคม 2562 อบรมเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการทดสอบ

ระดับชาติ (O-Net) ประจําปการศึกษา 2561 ใหกับบุคลากรครู สังกัด อบจ.พระนครศรีอยุธยา เวลา 09.00 - 
16.00 น. ณ  อาคารปฏิบัติการคณะครุศาสตร  

3. วันที่ 5 - 6 มกราคม 2562 จัดหองสมุด รร.ตชด.ประชารัฐบํารุง 1 เพ่ือเตรียมรับเสด็จ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ณ โรงเรียน ตชด.ประชารัฐบํารุง 1   

4. วันที่ 6 มกราคม 2562 อบรมเพ่ือยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการทดสอบ
ระดับชาติ (O-Net) ประจําปการศึกษา 2561 ใหกับบุคลากรครู สังกัด อบจ.พระนครศรีอยุธยา เวลา 09.00 - 
16.00 น. ณ  อาคารปฏิบัติการคณะครุศาสตร  

5. วันที่ 9 มกราคม 2562 รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ณ โรงเรียนตชด.ประชารัฐบํารุง 1 
6. วันที่ 19 - 20 มกราคม 2562 การใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรในการจัดการเรียนการสอน

แบบ Active Learning รุน 2 ณ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 31104  
7. วันที่ 10 มกราคม 2562 ประชุมคณาจารยคณะครุศาสตร ครั้งที่ 1/2562 เวลา 15.30 น. 

ณ หองประชุม 204 อาคารปฏิบัติการคณะครุศาสตร 
8. วันที่ 12 มกราคม 2562 กิจกรรมวันเด็กแหงชาติประจําป 2562 สําหรับเด็กพิเศษและเด็ก

ปกติทั่วไป  ณ ลานเอนกประสงค อาคารศูนยการศึกษาพิเศษ   
9. วันที่ 20 - 22 มกราคม 2562 จัดกิจกรรมคายวิชาการแบบบูรณาการศาสตรพระราชา       

สูการพัฒนาครูโรงเรียนตํารวจตะเวนชายแดนในจังหวัดสระแกว ณ โรงเรียน ตชด.ประชารัฐบํารุง 1  
10. วันที่ 28 มกราคม 2562 ประชุมพัฒนาหลักสูตรกลางครุศาสตรบัณฑิต 4 ป กลุมวิชาชีพ

ครู ณ หองประชุม 204 อาคารครุสรรพสิทธิ์ คณะครุศาสตร 
11. วันที่ 30 มกราคม 2562 ประชุมพัฒนาหลักสูตรกลางครุศาสตรบัณฑิต 4 ป อาจารย

ประจําหลักสูตร ณ หองประชุม 204 อาคารครุสรรพสิทธิ์ คณะครุศาสตร 
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   แผนการดําเนินงาน ประจําเดือนกุมภาพันธ 2562 
1. วันที่ 2 กุมภาพันธ 2562 และวันท่ี 9 กุมภาพันธ 2562 อบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนา

ทักษะคอมพิวเตอรเพ่ือการเรียนรูในศตวรรษ 21” ใหกับนักศึกษาสาขาการศึกษาพิเศษฯ ณ หองอบรม
คอมพิวเตอร 31104  อาคาร (100 ป) 

2. วันที่ 3 กุมภาพันธ 2562 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “Safe sex Safe life : เรียนรูเรื่องรัก 
รูจักเรื่องเพศ” นักศึกษาชั้นปที่ 1  สาขาวิชาคณิตศาสตร  สาขาวิชาวิทยาศาสตร  เวลา 08.30 - 16.30 น.      
ณ หองประชุม 204  อาคารครุสรรพสิทธิ ์ คณะครุศาสตร 

3. วันที่ 6 กุมภาพันธ 2562 นําเสนอหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 4 ป จํานวน 10 หลักสูตร     
ตอคณะกรรมการประจําคณะครุศาสตร ณ คณะครุศาสตร 

4. วันที่ 8 - 9 กุมภาพันธ 2562  อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง“เปดโลกทัศนความเปนครู
ประถมศึกษามืออาชีพ ณ โรงเรียนวัดวิเวกวายุพัด  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

5. วันที่ 10 กุมภาพันธ 2562 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง“Safe sex Safe life : เรียนรูเรื่องรัก 
รูจักเรื่องเพศ” นักศึกษาชั้นปที่ 1 สาขาวิชาการสอนภาษาไทย  สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ เวลา 08.30 - 
16.30 น. ณ  หองประชุม 204  อาคารครุสรรพสิทธิ ์ คณะครุศาสตร 

6. วันที่ 6 กุมภาพันธ 2562 ประชุมคณะกรรมการประจําคณะครุศาสตร ครั้งที่ 1/2562  เวลา 
13.00 –16.30 น. ณ หองประชุม 211 อาคารครุสรรพสิทธิ ์

7. วันที่ 16 – 17 กุมภาพันธ 2562 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพในการเปน
ผูนํานันทนาการสําหรับครูพลศึกษา  เวลา 08.30-17.00 น. ณ โรงยิม 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

8. วันที่ 16 - 17 กุมภาพันธ 2562  อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง“เทคโนโลยีกับการจัดการ
เรียนรูสําหรับครูประถมศกึษาในยุค 4.0” ณ  หอง 31118  ศูนยภาษาและคอมพิวเตอร อาคาร 100 ป 

9. วันที่ 20 กุมภาพันธ 2562 กิจกรรมปจฉิมนิเทศภาควิชาการ นักศึกษาชั้นปที่ 5 (รหัส 56) 
ภาคเรียนท่ี 2/2561 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ หอประชุม 

10. วันที่ 20 กุมภาพันธ 2562 กิจกรรมสัมมนาหลังปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 นักศึกษา
ชั้นปที่ 5 (รหัส 56) ภาคเรียนที่ 2/2561 เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ หอประชุม 

11. วันที่ 27 กุมภาพันธ 2562 นําเสนอหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 4 ป จํานวน 10 หลักสูตร 
ตอสภาวิชาการ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ   
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ระเบียบวาระที่ 5.2  คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
 

 สาระสําคัญโดยยอ 
 

ผลการดําเนินงานโครงการตามยุทธศาสตรเพื่อการพัฒนาทองถิ่น 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

รหัสโครงการ 62107 :                                                                                      
โครงการสงเสริม ความรักสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เขาใจสิทธิหนาที่ของ
ตนเอง และผูอ่ืน  

 

 

 

1. ชื่อโครงการ :  โครงการเสริมสรางพลังอํานาจผูสูงอายุและเยาวชนเพ่ือ

การดําเนินชีวิตที่เปนสุข  

2. ผูรับผิดชอบโครงการ  :  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

3. วัตถุประสงค : เพ่ือพัฒนาชุดกิจกรรมสรางสุขในชีวิตประจําวันสําหรับ

ผูสูงอายุและเยาวชน 5 ดาน    

                               1. ดานที่ 1  สุข (ภาพ) 

                       2. ดานที่ 2  สัน (ทนาการ) 

                       3. ดานที่ 3  สังคม 

                       4. ดานที่ 4  สมาคม 

                       5. ดานที่ 5  สุขใจ                                                              

4. กลุมเปาหมาย : ผูสูงอายุและเยาวชน 5 พื้นที่เปาหมาย  

5. การดําเนินงาน :                                                                                               

          คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ตั้งคณะทํางานพัฒนาชุด

กิจกรรมสรางสุขในชีวิตประจําวันสําหรับผูสูงอายุและเยาวชน  โดยจัดอบรม

เชิงปฏิบัติการ ระหวางวันที่ 1 - 3 กุมภาพันธ 2562  อําเภอปากชอง 

จังหวัดนครราชสีมา 

          ผลการดําเนินการ ไดชุดฝกอบรมเสริมสรางพลังอํานาจผูสูงอายุและ

เยาวชน ฉบับราง ประกอบดวย กิจกรรมในการพัฒนา 5 ดาน ๆ ละ 8 

กิจกรรม  รวมท้ังสิ้น 40 กิจกรรม 
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รหัสโครงการ 62107 :                                                                                          
โครงการสงเสริม ความรักสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เขาใจสิทธิ
หนาที่ของตนเอง และผูอ่ืน  

 

 

 

1. ชื่อโครงการ :  โครงการศึกษาประวัติศาสตรทองถิ่นชุมชน

บานลาว  

ต.เทวราช อ.ไชโย จังหวัดอางทอง   

2. ผูรับผิดชอบโครงการ  :  อาจารย ดร.พิมพปฏมิา นเรศศิริกุล 

3. วัตถุประสงค : เพื่อสงเสริมบทบาทผูสูงอายุในการสรางและรื้อ

ฟนองคความรูใหแกทองถิ่น 

    กิจกรรม จัดตั้งศนูยการเรียนรูเพ่ือถายทอดวิธีศกึษา

ประวัติศาสตรทองถ่ิน ณ โรงเรียนวัดเยื้องคงคาราม 

4. กลุมเปาหมาย : ผูสูงอายุและเยาวชนบานลาว  

5. การดําเนินงาน :                                                                                               

          สาขาประวัติศาสตร  และทีมประสานงานคณะ

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร วางแผนรวมกับชุมชนและ

ผูอํานวยการโรงเรียนวัดเยื้องคงคาราม ในการจัดตั้งศูนยการเรียนรู 

          ผลการดําเนินงานผูอํานวยการโรงเรียนวัดเยื้องคงคาราม

ไดจัดเตรียมหองสําหรับจัดตั้งศนูยการเรียนรู โดยสาขา

ประวัติศาสตรและทีมประสานงานคณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร ไดศึกษาขนาดพ้ืนที่ของหองเพื่อนําไปวางแผนตอไป   

         ซึ่งในวันศุกรที่ 15 กุมภาพันธ 2562  อาจารย ดร.พิมพ

ปฏิมา นเรศศริิกุล ไดแจงทีมประสานงาน  คณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร จะนํานักศึกษาลงดําเนินงานจัดเตรียมความพรอม

ของขอมูลในศนูยการเรียนรู 
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รหัสโครงการ 62107 :                                                                                          
โครงการสงเสริม ความรักสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เขาใจสิทธิหนาที่ของ
ตนเอง และผูอ่ืน  

 

 

 
1. ชื่อโครงการ :  โครงการเสริมพลังเยาวชนเพ่ือพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืน 

2. ผูรับผิดชอบโครงการ  :  ผศ.ดร.กมวรรณ  วรรณธนัง 

3. วัตถุประสงค : 1. เพ่ือสรางสํานึกจิตสาธารณะแกเยาวชน 

                      2. เพ่ือพัฒนาองคความรูในการพัฒนาชุมชนจากเยาวชน 

4. กลุมเปาหมาย : เยาวชน โรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา  เยาวชนโรงเรียนผักไหสุทธาประมุข จังหวัด

พระนครศรีอยุธยา เยาวชน โรงเรียนวัดอบทม (อบทมวิทยาประชานุกูล) 

จังหวัดอางทองเยาวชน โรงเรียนวิเศษชัยชาญวิทยาคม จังหวัดอางทอง 

รวมทั้งสิ้น 160 คน 

5. การดําเนินงาน :                                                                                               

 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร  ร วมกับสาขาวิชาภู มิศาสตร  
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จัดโครงการเสริมพลังเยาวชนเพื่อ
พัฒนาชุมชนอยางยั่งยืน เมื่อวันอังคาร ท่ี 11 ธันวาคม 2561 เวลา 08.00 – 
16.30 น. โรงเรียนลุมพลีชนูปถัมภ โดยมี อ.สุมาลินี สาดสาง อ.มูนีเราะฮ   
ยีดํา และอ.ดร.ปฐมบุตร แกวสมนึกเปนวิทยากร ผูเขารับการอบรมเปน
นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 – 3 จํานวน 50 คน จากการดําเนิน
โครงการดังกลาวทําใหนักเรียนไดตระหนักถึงปญหาของชุมชน ซึ่งนักเรียน
สามารถเปนสวนหนึ่งในการแกไขปญหาได นักเรียนไดรวมกันวิเคราะห
ปญหาของชุมชน และรวมกันเขียนโครงการที่สามารถนําไปแกไขปญหาหรือ
พัฒนาชุมชนของตนเอง ทั้งนี้ไดมีการสอดแทรกแนวคิดการมีจิตสาธารณะ
แกนักเรียนดวย และในวันอังคาร ที่ 12 กุมภาพันธ 2562 จะไปดําเนินการ
โครงการเสริมพลังเยาวชนเพ่ือพัฒนาชุมชนอยางยั่งยืน ณ โรงเรียนวัดอบทม 
จังหวัดอางทอง 
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รหัสโครงการ 62105 :                                                                                          
โครงการยกระดับและพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน   

 

 

 

1. ชื่อโครงการ :  โครงการออกแบบบรรจุภัณฑจาก

กระดาษและเชือกกลวย ชุมชนบานลาว  

2. ผูรับผิดชอบโครงการ  :  ผศ.ดร.จริยาภรณ  รุจิโมระ 

3. วัตถุประสงค : เพื่อศึกษาบรรจุภัณฑจากวัสดุทองถิ่น  

กระดาษและเชือกกลวย 

    กิจกรรม  1.รวบรวมวัตถุดิบในการจัดโครงการเชิงพ้ืนที ่

                2. ศึกษาขอมูลการออกแบบบรรจุภัณฑจาก

วัสดุทองถ่ินกระดาษและเชือกกลวย จากเอกสาร งานวิจัย 

และเชิงพ้ืนที่ 

4. กลุมเปาหมาย : ชุมชนบานลาว  

5. การดําเนินงาน :   

          -  ศึกษารวบรวมขอมูลจากเอกสาร งานวิจัย   

          -  ลงพ้ืนที่บานลาวศึกษาเพ่ือพูดคุยและจัดเตรียม
วัตถุดิบ พรอมทั้งอุปกรณตางๆ รวมกับชุมชนเพ่ือเตรียมความ
พรอมในการอบรมเชิงปฏิบัติการแปลวัตถุดิบจากกลวยเปน
กระดาษสากลวย เสนใยกลวยขนาดตางๆ    
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รหัสโครงการ 62106 :                                                                                          
โครงการแกไขความยากจนของประชาชนในชนบท   

 

 

1. ชื่อโครงการ :  โครงการสรางอัตลักษณทางวัฒนธรรม 

เพ่ือสงเสริมการทองเที่ยวและเศรษฐกิจของชุมชนบานลาว

เวียง  

2. ผูรับผิดชอบโครงการ  :  ผศ.ปทมาภรณ  สุขสมโสด 

3. วัตถุประสงค : เพื่อสํารวจเสนทางทองเท่ียวในการจัด

โครงการเชิงพ้ืนที่ และศึกษาเศรษฐกิจในทองถิ่น 

    กิจกรรม  1. สํารวจเสนทางทองเที่ยวของชุมชนลาวเวียง 

4. กลุมเปาหมาย : ชุมชนบานลาว  

5. การดําเนินงาน :   

          -  ศึกษารวบรวมขอมูลจากงานวิจัยของคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตรปงบประมาณ 2561 เก่ียวกับ
การทองเที่ยว 

          -  ลงพ้ืนที่บานลาวศึกษาเพ่ือพูดคุยและสํารวจเสนทาง
ทองเท่ียวในการจัดโครงการเชิงพ้ืนที่ และศึกษาเศรษฐกิจใน
ทองถิ่น เพ่ือประมวลผลนํามาวางแผนตอไป 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา  ครั้งที่  3/2562 

 

25 

ยุทธศาสตรเพื่อการพัฒนาทองถิ่น 

 

 

 

1. ชื่อโครงการ :  แผนที่เดินดินชุมชนบานอบทม : เครื่องมือ

การศกึษาและพัฒนาชุมชน 

2. ผูรับผิดชอบโครงการ  :  อาจารย ดร.เอนก รักเงิน 

3. วัตถุประสงค : ศึกษาบริบทวิถีชีวิตชุมชนบานอบทมโดยผาน

เครื่องมือการศึกษาชุมชน 

    กิจกรรม  1. วางแผนจัดเตรียมเอกสาร ขอมูล และสํารวจ  

ชุมชน 

                2. จัดกลุมสรางกระบวนการมีสวนรวมกับชุมชน  

โดยนัดหมายเพ่ือมาประชุมรวมกัน 

4. กลุมเปาหมาย :  บานอบทม อําเภอวิเศษชัยชาญ 

5. การดําเนินงาน :   

          - วางแผนจัดเตรียมเอกสาร ขอมูล และสํารวจชุมชน     

         -  ประสานผูนําชุมชนลงพ้ืนที่เพ่ือสํารวจชุมชนโดย

ภาพรวม และนัดหมายผูนําชุมชนเพ่ือวางแผนในการจัดเตรียม

กลุมสรางกระบวนการมีสวนรวมกับชุมชนโดยนัดหมายเพ่ือมา

ประชุมรวมกัน 
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  ผลการดําเนินงานในเดือนมกราคม 2562 
1. วันที่ 4 มกราคม 2562 รวมกิจกรรมทําบุญตักบาตรขาวสารอาหารแหง พระสงฆจํานวน 

62 รูป เนื่องในโอกาสปใหม ป พ.ศ.2562 ณ บริเวณลานหนาอาคารปาตอง (อาคาร 2) มหาวิทยาลัย      
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

2. วันที่ 8 มกราคม 2562 ประชุมคณาจารยและเจาหนาที่ คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร  ประจําภาคเรียนที่  2/2561 ณ หอง 43014 อาคารบรมพุทธาราม (อาคาร 43)              
คณะมนุษยศาสตร และสังคมศาสตร 

3. วันที่ 9 มกราคม 2562 จัดพิธีทําบุญถวายภัตตาหารเพลแดพระภิกษุสงฆ เนื่องในโอกาส
วันข้ึนปใหม 2562 ณ หอง 104 อาคารฉะไกรนอย (อาคาร 1) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

4. วันที่ 9 มกราคม 2562 ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและกลุมวิชา ครั้งที่ 
1/2562 ณ หองประชุมหม่ืนจันทราช (หอง 43110) อาคารบรมพุทธาราม (อาคาร 43) คณะมนุษยศาสตร 
และสังคมศาสตร 

5. วันที่  11 มกราคม 2562 รวมประชุมกับคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ณ หองประชุมหมื่นจันทราช (หอง 43110) อาคารบรมพุทธาราม     
(อาคาร 43) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

6. วันที่ 15 มกราคม 2562 ประชุมคณะกรรมการวารสารวิชาการมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร  ณ หองประชุมหม่ืนจันทราช (หอง 43110) อาคารบรมพุทธาราม (อาคาร 43)               
คณะมนุษยศาสตร 

7. วันที่ 16 มกราคม 2562 เปดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูสรุปเทคนิค/เคล็ดลับความสําเร็จ  
ของการจัดการความรูในดานการเรียนการสอนและดานการวิจัย ปการศึกษา 2561 ณ  หอง 104         
อาคารฉะไกรนอย (อาคาร 1) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

8. วันที่ 17 มกราคม 2562 สาขาวิชารัฐประศาสตร จัดงานวันขึ้นปใหม 2562 ณ หอง 104         
อาคารฉะไกรนอย (อาคาร 1) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

9. วันที่ 18 -19 มกราคม 2562 อบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธคณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร ณ  ภูเขางาม รีสอรท จังหวัดนครนายก 

10. วันที่ 21 - 22  มกราคม 2562 รวมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทําแผน
บริหารความเสี่ยงและการถายทอดแผนสูหนวยงาน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562” จัดโดยมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ณ ไมดา รีสอรท จังหวัดกาญจนบุร ี

11. วันที่ 23 มกราคม 2562 รวมโครงการเปดบานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร วิชาการ : 
“จิตอาสา  เพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน” จัดโดยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพ
พรรณี โดยสงนักศึกษาเขารวมการแขงขันสุนทรพจนภาษาอังกฤษ หัวขอ “Volunteer Spirit: Making a 
Difference by Donating Your Time” ผลการแขงขันนางสาวกานตธิดา สุขทวี ไดรับรางวัลชนะเลิศ  
อันดับที่ 1 และนางสาวชนันพัทธ พลศรี ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 และเขารวมการแขงขันสุนทร
พจนภาษาจีน หัวขอ “จิตอาสากับการพัฒนาทองถิ่น” ซึ่งผลการแขงขันนางสาวศุภิสรา แผวชนะ ไดรับ
รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 และนางสาวลัดดา หลาบงาม ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 และเขารวม
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นําเสนองาน “จิตอาสากับการพัฒนาทองถ่ิน” ณ คณะมนุษยศาสตร และสังคมศาสตร มหาวิทยาลัย      
ราชภัฏรําไพพรรณี 

12. วันที่ 23 มกราคม 2562 Huso Got talent 2019 “การแสดงความสามารถ             
ของนักศกึษา” ณ บริเวณลานวัดบรมพุทธาราม  

13. วันที่ 25 มกราคม 2562 สาขาวิชาภาษาไทย จัดปฐมนิเทศเตรียมความพรอมกอนฝก
ประสบการณวิชาชีพทางภาษาไทย ในหัวขอ “เตรียมพรอมอยางไรกอนออกไปสูโลกของการทํางาน” 
วิทยากร คือ อาจารยกิตติธัช ไวโรจน อาจารยกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย โรงเรียนสาธิตแหง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ศูนยวิจัยและพัฒนาการศึกษา ณ หอง 43014 อาคารบรมพุทธาราม       
(อาคาร 43) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

14. วันที่ 25 มกราคม 2562 รวมทําบุญถวายภัตตาหารเพลแดพระสงฆ ในพิธีทําบุญวัดบรม
พุทธาราม จัดโดยสถาบันอยุธยาศึกษา ณ บริเวณลานวัดบรมพุทธาราม 

15. วันที่  30 มกราคม 2562 ประชุมคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร  ครั้งที่ 1/2562 ณ หองประชุมหมื่นจันทราช (หอง 43110) อาคารบรมพุทธาราม        
(อาคาร 43) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

16. วันที่ 31 มกราคม 2562 ประชุมคณะกรรมการวารสารวิชาการมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร  ณ หองประชุมหม่ืนจันทราช (หอง 43110) อาคารบรมพุทธาราม (อาคาร 43)               
คณะมนุษยศาสตร และสังคมศาสตร 

17. วันที่ 31 มกราคม 2562 รวมประชุมเชิงปฏิบัติการ “รับฟงขอเสนอแนะ และแนวทาง   
ในการพัฒนามหาวิทยาลัย เพ่ือการประเมินมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561”โดย
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฎ
พระนครศรีอยุธยา 
 

แผนการดําเนินงานในเดือนกุมภาพันธ 2562 
1. วันที่  6 กุมภาพันธ  2562 จัดกิจกรรมอบรมพัฒนาทักษะทางเทคโนโลยี  (IT)            

เพ่ือการนําเสนองานในระดับปริญญาตรี วิทยากรโดย อาจารยเดนเดือน เลิศทยากุล ไชยยะ อาจารย
สาขาวิชานิเทศศาสตร ณ หอง 31104 อาคาร 100 ป มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

2. วันที่ 20 กุมภาพันธ 2562 ประชุมคณะกรรมการประจํ าคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร ครั้งที่ 2/2562 ณ หองประชุมหมื่นจันทราช (หอง 43110) อาคารบรมพุทธาราม (อาคาร 43)        
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 
 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 

รับทราบ    
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ระเบียบวาระที่ 5.3 คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
 

 สาระสําคัญโดยยอ 
 

  รายงานความคืบหนาการดําเนินงานยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่น 
พ้ืนที่ 1.  บานอบทม ต.ยี่ลน อ.วิเศษชัยชาญ จ.อางทอง //ผูรับผิดชอบ คณะวิทยาการจัดการ 
ที ่ โครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการ เปนโครงการ/กิจกรรมดาน 

1 2 3 4 5 6 
1 โครงการยกระดับและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน สินคา OTOP 

Phase 2 ดําเนินการพัฒนาสินคาชุมชน ดําเนินการ เดือน ม.ค.-มี.ค. 62         
ซึ่งคณะวิทยาการจัดการ ไดดําเนินการลงพ้ืนที่ ระหวางวันที่ 25 ม.ค. – 1 ก.พ. 
62 เพ่ือชี้แจงขอมูลการพัฒนาผลิตภัณฑในแตละชุมชน ในพ้ืนที่ จํานวน 5 
ชุมชน ประกอบดวย 

1. อบรมเชิงปฏิบัติการการสรางผลิตภัณฑ 
2. อบรมเชิงปฏิบัติการการคิดตยทุนการผลิต 
3. อบรมเชิงปฏิบัติการการสรางตราสินคา 
4. อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบรรจุภัณฑ 

 รวมจํานวนโครงการที่ไดดําเนินการมาแลวในแตละดาน 1 
 
ดาน 1 หมายถึง การสืบสานโครงการตามพระราชดําริและนําศาสตรพระราชาสูการพัฒนาที่ยั่งยืน 

ดาน 2 หมายถึง การพัฒนาดานเศรษฐกิจ 

ดาน 3 หมายถึง การพัฒนาดานสังคม 

ดาน 4 หมายถึง การพัฒนาดานสิ่งแวดลอม 

ดาน 5 หมายถึง การยกระดับภูมิปญญาทองถ่ินและทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรม 

ดาน 6 หมายถึง การพัฒนาโรงเรียน ครู นักเรียน และ/หรือ บุคลากรทางการศึกษาในพ้ืนที ่
 

 

  ผลการดําเนินงานประจําเดือน มกราคม  2562 

1. วันที่ 16  มกราคม 2562 กิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
“ทําบุญไหวพระ ฟงธรรมะแตงชุดไทย” ณ อาคาร  41 คณะวิทยาการจัดการ 

2. วันที่ 16  มกราคม 2562 กิจกรรมวิทยาการจัดการอาสาทําความดีเพ่ือชุมชน ครั้งที่ 1      
ณ วัดชุมพล  ตําบลวัดตูม  อําเภอพระนครศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

3. วันที่ 18 – 19 มกราคม 2562 ศึกษาดูงานนอกสถานที่โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดําริ 
ณ  จังหวัดเพชรบุร ี

4. วันที่ 25 มกราคม 2562 โครงการปนนักโลจิสติกสมืออาชีพ สูการพัฒนาองคความรูอยาง
ตอเนื่อง ณ โรงเรียนบางบาล 
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5. วันที่ 26  มกราคม  2562 กิจกรรมการแขงขันตอบคําถามทางบัญชีระดับประเทศ ครั้งที่ 7 
ประจําป 2562 ณ สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ กรุงเทพฯ 

6. วันที่ 29  มกราคม 2562 โครงการการแขงขันแผนธุรกิจ ณ เซ็นทรัลเวิลด เขตปทุมวัน 
กรุงเทพมหานคร 

7. วันที่ 30  มกราคม  2562 อบรมเชิงปฏิบัติการภูมิปญญาทองถ่ิน ณ โรงเรียนรอซีดี  
อําเภอลาดบัวหลวง  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

8. วันที่ 30 มกราคม  - 1  กุมภาพันธ  2562 อบรมเพื่อพัฒนาความรูอาจารยบัญชี
มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ณ หองประชุมโรงแรม วินทรี ซิตี้ รีสอรท เชียงใหม จังหวัดเชียงใหม 

 

แผนการดําเนินงานเดือนกุมภาพันธ 2562 
1. วันที่ 1 กุมภาพันธ 2562 อบรมการใชงานโปรแกรม Microsoft Excel ใหกับนักศึกษา

สาขาวิชาคอมพิวเตอร ชั้นปท่ี 3  ในรายวิชาเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ  ณ หอง 421/2 คณะวิทยาการ
จัดการ 

2. วันที่ 5 กุมภาพันธ 2562 อบรมการใชงานโปรแกรม Microsoft Word  ใหกับนักศึกษา
สาขาวิชาคอมพิวเตอร ชั้นปท่ี 3  ในรายวิชาเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ  ณ หอง 421/2 คณะวิทยาการ
จัดการ 

3. วันที่ 6 กุมภาพันธ 2562 อบรมการวางแผนอาชีพ เทคนิคการสมัครงานและสอบสัมภาษณ
ใหกับนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร ชั้นปที่ 3 ในรายวิชาเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ ณ  ห องประชุ ม
อินทนิล 1  คณะวิทยาการจัดการ 

4. วันที่ 8 กุมภาพันธ 2562 อบรมคุณธรรมจริยธรรมในการทํางานและความปลอดภัยในที่
ทํางานใหกับนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร ชั้นปที่  3 ในรายวิชาเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ                
ณ หอง 41108 คณะวิทยาการจัดการ 

5. วันที่ 9 กุมภาพันธ 2562 โครงการพัฒนากิจกรรมการทองเที่ยวชุมชนบานคลองจิก         
ณ หองประชุมโรงเรียนวัดวิเวกวายุพัด ต.คลองจิก  อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 

6. วันที่ 13 กุมภาพันธ 2562 กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่ นักศึกษาสาขาวิชาการ
จัดการโลจิสติกส ชั้นปที่  1 ณ ศูนยการเรียนรูตันแลนด  บริษัท อยุธยากลาส อินดัสทร ี

7. วันที่ 13 กุมภาพันธ 2562 กิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานที่ นักศึกษาสาขาวิชาการ
จัดการโลจิสติกส ชั้นปที่ 2 ณ ฝายซอมบํารุงทาอากาศยานสุวรรณภูมิ 

8. วันที่ 13 กุมภาพันธ 2562 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแบบจําลอกสถานการณโซอุปทาน 
(BEER GAME) เพื่อปนนักโลจิสติกสสูชุมชน ณ โรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธอุปถัมภ 

9. วันที่ 13 กุมภาพันธ 2562 อบรมการเขียนประวัติยอเปนภาษาอังกฤษใหกับนักศึกษา
สาขาวิชาคอมพิวเตอร ชั้นปที่ 3 ในรายวิชาเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ ณ หอง 41108 คณะวิทยาการ
จัดการ 

10. วันที่ 18 กุมภาพันธ 2562 กิจกรรมเวียนเทียนวันพระมาฆบูชา ณ วัดสุวรรณดาราราม    
ราชวรวิหาร 

11. วันที่ 18 กุมภาพนัธ – 1 มีนาคม 2562 นักศึกษาสาขาวิชาการทองเที่ยว ชั้นปที่ 3 เขารวม
โครงการทัศนศึกษาอบรมภาษาจีนภาคฤดูรอน ณ มหาวิทยาลัย Longhua ประเทศไตหวัน 
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12. วันที่ 20 กุมภาพันธ 2562 อบรมความรูทางการตลาด ณ อาคาร 100 ป 
13. วันที่ 20 กุมภาพันธ 2562 อบรมเทคนิคการนําเสนอใหกับนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร 

ชั้นปที่ 3 ในรายวิชาเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ ณ หอง 41108 
14. วันที่ 21 - 22 กุมภาพันธ 2562 ศึกษาดูงานนอกสถานที่ นักศึกษาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร

การเงนการธนาคาร ณ โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดลอมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดําร ิ
15. วันที่ 22 กุมภาพันธ 2562 อบรมการใชงานโปรแกรมพิมพดีด ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

ใหกับนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร ชั้นปท่ี 3 ในรายวิชาเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ ณ หอง 421/2 
คณะวิทยาการจัดการ 

16. วันที่ 26  กุมภาพันธ 2562 ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ หางบิ๊กซ ีสาขาราชดําริ 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชมุ 
รับทราบ   

 

ระเบียบวาระที่ 5.4  คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
  

 สาระสําคัญโดยยอ 
 

รายงานความคืบหนาการดําเนินงานยุทธศาสตรการพัฒนาทองถ่ิน 
กิจกรรมในเดือน   มกราคม  2562 

พ้ืนที่ 3.  บานคลองทราย ต.คลองจิก อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา /ผูรับผิดชอบ คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี

 

ที่ โครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการ 
เปนโครงการ/กิจกรรมดาน 

1 2 3 4 5 6 
1 กิจกรรมในวันที ่ 13  มกราคม  2562  เปนการจดัประชมุเพื่อถอดบทเรียนจากการอบรมเชิง

ปฏิบัติการการแปรรูปผลิตภัณฑอาหารจากเห็ด  4  ผลิตภณัฑ ไดแก  เห็ดสวรรคทรงเคร่ือง  
ขนมเปยะไสเห็ดเบญจรงค น้ําพรกิ  เห็ดกรอบ  และสแนคเห็ด  ในแผนงานระยะที่  1  (เดือน
ตุลาคม – ธันวาคม  2561)  รวมทั้งกําหนดทิศทางการพัฒนา  และยกระดับผลิตภัณฑเพื่อข้ึน
ทะเบียนหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ  (OTOP)  ซ่ึงจะดําเนินการในแผนงานระยะที่  2  (มกราคม 
– มีนาคม  2562)  ณ  วิสาหกิจชมุชนตําบลคลองจิก  มผูีเขารวมประชุมทั้งส้ิน  20  คน 

      

2 กิจกรรมในวันที ่ 19-20  มกราคม  2562  เปนการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ  “การยกระดับ
น้ําพริกเห็ดกรอบ”  และอบรมเชิงปฏิบัติการ  “การยกระดับขนมเปยะไสเห็ดเบญจรงค 
กิจกรรมเปนการปรบัปรุงสูตรผลิตภัณฑน้ําพริกเห็ดกรอบเพื่อใหตรงกับความตองการของ
ผูบริโภค  และเพิ่มความหลากหลายของไสขนมเปยะไสเห็ดเบญจรงค  รวมทั้งคัดเลือกบรรจุ
ภัณฑที่เหมาะสมสําหรับผลิตภัณฑทั้ง  2  ชนิด  เพ่ือตอยอดทางการคาตอไป  กิจกรรมในคร้ังนี้
จัดที่วิสาหกจิชุมชนตําบลคลองจกิ  มีผูเขารวมอบรมทั้งส้ิน  20  คน 
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ที่ โครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการ 
เปนโครงการ/กจิกรรมดาน 

1 2 3 4 5 6 
3 กิจกรรมในวันที่  27  มกราคม 2562 เปนการจดัอบรมเชงิปฏิบัติการ  “การยกระดับซาลาเปา

ไสเห็ดเบญจรงค”  กิจกรรมเปนการปรับปรุงหลักสตูรแปงซาลาเปา  และเพิ่มความหลากหลาย
ของไส  ไดแก  ไสเห็ดไขเค็ม  แปะกวย  และเม็ดบัว  กิจกรรมในครั้งนี้จัดที่วิสาหกิจชุมชน
ตําบลคลองจิก  มีผูเขารวมอบรมทั้งสิ้น  12  คน 

      

 
 

ดาน 1 หมายถึง การสืบสานโครงการตามพระราชดํารแิละนําศาสตรพระราชาสูการพัฒนาที่ย่ังยืน 
ดาน 2 หมายถึง การพัฒนาดานเศรษฐกิจ 
ดาน 3 หมายถึง การพัฒนาดานสังคม 
ดาน 4 หมายถึง การพัฒนาดานส่ิงแวดลอม 
ดาน 5 หมายถึง การยกระดับภมูิปญญาทองถิ่นและทํานุบํารงุศลิปวัฒนธรรม 
ดาน 6 หมายถึง การพัฒนาโรงเรียน ครู นกัเรียน และ/หรือ บุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่ 
 

  ผลการดําเนินงานเดือนมกราคม – กุมภาพันธ 2562 
1. วันที่ 19 มกราคม 2562 สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมมีกําหนดจัดโครงการพัฒนา

ทักษะดานสิ่งแวดลอมสูการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 อบรมเชิงปฏิบัติการทักษะดานสิ่งแวดลอมสูการเรียนรู
ในศตวรรษที่ 21 ใหแกนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม ณ หองปฏิบัติการวิทยาศาสตร
สิ่งแวดลอม คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

2. วันที่ 18 - 19 มกราคม 2562 โครงการการจัดการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาสาขา
เคมี เพ่ือพัฒนาทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 18-19 ม.ค. 2562 โดยนํานักศึกษา
สาขาเคมีทุกชั้นป จํานวน 19 คน เขารับการอบรมมีจิตสํานึกในการอนุรักษปาชายเลน และทรัพยาการ
ทางทะเล ณ หนวยอนุรักษชายฝง ฐานทัพเรือสัตหีบ และ ศึกษาระบบนิเวศนใตทะเล ณ เกาะแสมสาร 
พรอมทั้งไดจัดกิจกรรมเตรียมความพรอมในการเปนนักเคมีมีพัฒนาทักษะทางดานภาษา ผลจาก          
การประเมินโครงการพบวาโดยผูเขารวมโครงการมีความรูความเขาใจไมนอยกวารอยละ 60 มีความพึง
พอใจไมนอยกวารอยละ 80  มีการนําความรูที่ไดไปใชประโยชนไมนอยกวารอยละ 75 ณ ปาชายเลนอาว
ทุงโปรง กองพันลาดตระเวน กองพลนาวิกโยธิน อ.สัตหีบ จ.ชลบุร ี

3. วันที่ 30 มกราคม 2562 โครงการอบรมการกําจัดสารเคมี และสารพิษในหองปฏิบัติการ
จัดขึ้นสืบเนื่องจากโครงการ Green University ของมหาวิทยาลัย โดยสาขาเคมีไดมีสวนรวมของโครงการ
คือการกําจัดสารพิษและของเสียอันตรายจากห องปฏิบั ติ การ และเ พ่ือใหสาขาวิชาต างๆ                      
ในคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มีการใชหองปฏิบัติการไดรูและเขาใจเก่ียวกับการจัดการสารเคมีและ
ของเสียอันตรายอยางถูกวิธี จึงไดจัดอบรมใหความรูแคคณาจารยและนักศึกษาในคณะวิทยาศาสตรในเรื่อง
การจัดการสารเคมีและสารพิษอันตรายเพื่อการจัดเก็บและกําจัดอยางถูกวิธี  โดยไดรับเกียรต ิ             
จากผูเชี่ยวชาญการกําจัดสารเคมีและของเสียอันตรายจากบริษัทรีไซเคิลเอนจิเนียเริ่ง จํากัด เปน          
ผู ใหความรูดังกลาว ณ หองประชุม 1 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 
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4. วันที่ 24 – 31  มกราคม  2562 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  และคณะครุศาสตร
ไดลงพ้ืนที่ตรวจติดตาม  สังเกตชั้นเรียน  หองเรียนวิทยาศาสตรทเขารวมโครงการ  SMT รวมกับ
ผูเชี่ยวชาญจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  และ  สสวท. โรงเรียน  8  แหง  ที่เขารวมโครงการ 
 

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชมุ 
 รับทราบ  

 

ระเบียบวาระที่ 5.5 ผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา  
 

 สาระสําคัญโดยยอ 
   

รายงานความคืบหนาการดําเนินงานยุทธศาสตรพัฒนาทองถิ่น 
โครงการลานวัฒนธรรมอยุธยานายล 

 

โครงการ/กิจกรรม เปนโครงการ/กิจกรรมดาน 

สถานะการดําเนินการ 

ดํา
เน

ินก
าร

เส
ร็จ

แล
ว 

กํา
ลงั

ดํา
เน

ินก
าร

 

ยัง
ไม


ดํา

เน
ินก

าร
 

โครงการลานวัฒนธรรมอยุธยานายล 5. การยกระดับภูมิปญญาทองถ่ิน
และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

   

กิจกรรมท่ี 1 วางแผนรวมกับผูเก่ียวของ  
   

กิจกรรมท่ี 2 ติดตอประสานงาน  
   

กิจกรรมท่ี 3 ประชาสัมพันธกิจกรรม/
โครงการ 

    

กิจกรรมท่ี 4 จัดกิจกรรมลานวัฒนธรรม
อยุธยานายล 
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รายงานความคืบหนาการดําเนินงานยุทธศาสตรพัฒนาทองถิ่น 
 

โครงการ/กิจกรรม เปนโครงการ/กิจกรรมดาน 

สถานะการดําเนินการ 

ดํา
เน

ินก
าร

เส
ร็จ

แล
ว 

กํา
ลงั

ดํา
เน

ินก
าร

 

ยัง
ไม


ดํา

เน
ินก

าร
 

โครงการอบรมยุวมัคคุเทศกอาสาทองเที่ยว 
ทางวัฒนธรรมอยุธยา 

5.  การยกระดับภูมิปญญาทองถ่ิน
และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

   

กิจกรรมท่ี 1 ประสาน/วางแผนการ
ดําเนินงาน 

 
   

กิจกรรมท่ี 2 ประชาสัมพันธ  
   

กิจกรรมท่ี 3 จัดกิจกรรมอบรมมัคคุเทศก
ทองถิ่นอาสาทองเที่ยวทาง
วัฒนธรรม ตําบลคลองจิก 

กิจกรรมท่ี 4 ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ในการ
เปนมัคคุเทศกทองถิ่นที่ดี 

กิจกรรมท่ี 5 ประเมินผลและสรุปผลการ
ดําเนินงาน 

    

 

 
 

 
 

 
รายงานความคืบหนาการดําเนินงานยุทธศาสตรพัฒนาทองถิ่น 

 

โครงการ/กิจกรรม เปนโครงการ/กิจกรรมดาน 

สถานะการดําเนินการ 

ดํา
เนิ

นก
าร

เส
รจ็

แล
ว 

กาํ
ลัง

ดํา
เนิ

นก
าร

 

ยัง
ไม


ดํา

เนิ
นก

าร
 

โครงการสงเสริมและพัฒนาแหลงเรียนรูภูมิ
ปญญาทองถ่ินในโรงเรียนและชุมชน 
(รวบรวมองคความรูเพ่ือจัดทําขอมูลทองถิ่น 
5 พ้ืนท่ี พรอมจัดแสดงนิทรรศการภูมิ
ปญญา) 

2. การผลิตและพัฒนาครู และ
บุคลากรทางการศึกษา 

   

กิจกรรมท่ี 1 ลงพื้นที่สํารวจชุมชน  
   

กิจกรรมท่ี 2 รวบรวมขอมูล  
   

กิจกรรมท่ี 3 จัดทํานิทรรศการ     
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รายงานความคืบหนาการดําเนินงานยุทธศาสตรพัฒนาทองถิ่น 
โครงการ ศูนยขอมูลทองเที่ยวทางวัฒนธรรม  อยุธยา – มรดกโลก 

 

โครงการ/กิจกรรม เปนโครงการ/กิจกรรมดาน 

สถานะการดําเนินการ 

ดํา
เนิ

นก
าร

เส
รจ็

แล
ว 

กาํ
ลัง

ดํา
เนิ

นก
าร

 

ยัง
ไม


ดํา

เนิ
นก

าร
 

โครงการ ศูนยขอมูลทองเที่ยวทาง
วัฒนธรรม  อยุธยามรดกโลก 

5.การยกระดับภูมิปญหาทองถิ่นและ
ทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรม 

   

กิจกรรมท่ี 1 วางแผนรวมกับผูที่เก่ียวของ  
   

 
กิจกรรมท่ี 2 จัดเตรียมขอมูลสําหรับการ

จัดทํานิทรรศการศนูยขอมูล
ทองเท่ียวทางวัฒนธรรม
อยุธยามรดกโลก 

 
  

 
 

 

กิจกรรมท่ี 3 ประสานงานกับผูรับเหมาใน
การจัดทํานิทรรศการศูนย
ขอมูลทองเท่ียวทางวัฒนธรรม
อยุธยามรดกโลก 

กิจกรรมท่ี 4 จัดทําศูนยขอมูลทองเที่ยวทาง
วัฒนธรรมอยุธยามรดกโลก 
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รายงานความคืบหนาการดําเนินงานยุทธศาสตรพัฒนาทองถิ่น 
 

โครงการ/กิจกรรม เปนโครงการ/กิจกรรมดาน 

สถานะการดําเนินการ 

ดํา
เน

ินก
าร

เส
ร็จ

แล
ว 

กํา
ลงั

ดํา
เน

ินก
าร

 

ยัง
ไม


ดํา

เน
ินก

าร
 

     

โครงการทองเที่ยวอยุธยาเมืองมรดกโลก : 
เสนทางทองเที่ยวคลองสระบัว 

กิจกรรมท่ี 1  ประสาน/วางแผนการ
ดําเนินงาน 

กิจกรรมท่ี 2  ประชาสัมพันธ 
กิจกรรมท่ี 3  จัดกิจกรรมเตรียมความพรอม

ของสถานที่เสนทางทองเท่ียว
คลองสระบัว 

กิจกรรมท่ี 4  กิจกรรมแถลงขาวเปดตัว
เสนทางทองเที่ยวคลองสระ
บัว 

5. การยกระดับภูมิปญหาทองถ่ิน
และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

กิจกรรมท่ี 5  กิจกรรมทองเที่ยวอยุธยา
เมืองมรดกโลก : เสนทาง
ทองเท่ียวคลองสระบัว 

กิจกรรมท่ี 6  ประเมินผลและสรุปผลการ
ดําเนินงาน 

 
   

 
 
 

     
 
  ผลการดําเนินงานเดือนมกราคม 2562 

1. วันที่ 10 มกราคม 2562 อาจารย ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผูอํานวยการสถาบันอยุธยา
ศึกษา  เปนประธานการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานสถาบันอยุธยาศึกษา ครั้งที่ 10/2561 โดยมี
ผูบริหารและบุคลากรเขารวมประชุม เพ่ือรายงานและกํากับติดตามผลการดําเนินงานของสถาบันอยุธยา
ศึกษา ณ หองประชมุสถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

2. วันที่ 15 มกราคม 2562 เวลา 15.00 น. สถาบันอยุธยาศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเมืองมรดกโลก โดยมี อาจารย ดร.จงกล เฮงสุวรรณ 
ผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา เปนประธานการประชุม ณ หองประชุมสถาบันอยุธยาศึกษา เพ่ือหารือ
การดําเนินงานโครงการลานวัฒนธรรมอยุธยานายล  โดยมีมติรวมกันในการจัดกิจกรรมทุกวันศุกรและเสาร 
ตั้งแตปลายเดือนกุมภาพันธ เปนตนไป ณ ลานวัฒนธรรม สถาบันอยุธยาศึกษา โดยมีกิจกรรมที่บูรณาการ
ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน และการเรียนรูจากครูภูมิปญญาทองถิ่น 
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3. วันที่ 25 มกราคม 2562 สถาบันอยุธยาศึกษา จัดพิธีทําบุญวัดบรมพุทธาราม เพื่อเปน

การอุทิศสวนกุศลถวายแดสมเด็จพระเพทราชาที่ทรงสถาปนา วัดบรมพุทธาราม และเปนการรําลึกถึง       
บูรพมหากษัตริยาธิราชทุกพระองค โดยนิมนตพระสงฆจากวัดเกาะแกว จํานวน 9 รูป เจริญพระพุทธมนต
และฉันภัตตาหารเพล ทั้งนี้ ไดรับเกียรติจาก อาจารยดร.เกษม บํารุงเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา เปนประธานในพิธี พรอมดวย ผูบริหาร คณาจารย บุคลากร นักศึกษา และ
พุทธศาสนิกชน จํานวน 250 คน รวมพิธีทําบุญและรับประทานอาหารกลางวันรวมกัน ณ บริเวณวัดบรม   
พุทธาราม 

4. วันที่ 30 มกราคม 2562 เวลา 13.00 – 16.30 น. สถาบันอยุธยาศึกษา ไดจัดกิจกรรม
การบรรยาย เรื่อง “หลักฐานและความรูใหมเรื่องเครื่องถวยตระกูลไทในลานนาและเครื่องสังกโลกสมัย
สุโขทัย” ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไดรับเกียรติจาก ศาสตราจารย สายันต 
ไพรชาญจิตร (นักวิจัยดีเดนแหงชาติ สาขาปรัชญา) เปนวิทยากรบรรยายใหความรูแกครูอาจารย 
นักวิชาการ นักศึกษา และผูสนใจทั่วไป จํานวน 142 คน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสรางความรูความเขาใจ 
และเผยแพรความรูใหมเก่ียวกับภูมิปญญาในการสรางสรรคศิลปะเครื่องถวยและคุณลักษณะเฉพาะของ
เครื่องถวยตระกูลไทในลานนาและเครื่องสังคโลกสมัยสุโขทัย 

 

แผนการดําเนินงานเดือนกุมภาพันธ 2562 
1. วันที่ 2 - 6 กุมภาพันธ 2562 เขารวมงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 19        

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย 
2. วันที่ 11 - 13 กุมภาพันธ 2562 เขารวมงานประชุมวิชาการนานาชาติเครือขาย

ศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งท่ี 9 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
3. วันที่ 19 กุมภาพันธ 0562  กิจกรรมเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา  ณ วดัสมณโกฏฐาราม 
4. วันที่ 20 กุมภาพันธ 2562 ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานสถาบันอยุธยาศึกษา  

ครั้งที่ 1/2562 ณ หองประชุมสถาบันอยุธยาศึกษา 
5. วันที่ 22 กุมภาพันธ 2562 จัดกิจกรรมดานศิลปวัฒนธรรมโรงเรียนนานาชาติ KIS

 ณ สถาบันอยุธยาศึกษา 
 

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชมุ 
รับทราบ  
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ระเบียบวาระที่ 5.6  ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 สาระสําคัญโดยยอ 
 

รายงานความคืบหนาการดําเนินงานยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่น 
 มหาวิทยาลัยขอรายงานผลการดําเนินงานในรอบเดือนที่ผานมาของ 5 พ้ืนที่ ดังนี้ 
 พ้ืนที่ 4 บานลําไทร อ.วังนอย จ.พระนครศรีอยุธยา// ผูรับผิดชอบ สํานักวิทยบริการและ 
 เทคโนโลยีสารสนเทศ 

ที ่ โครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการ 

เปนโครงการกิจกรรม

ดาน 

1 2 3 4 5 6 

1 
 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการยุวบรรณารักษหองสมุดโรงเรียน ครั้งท่ี 1 ได 
ดําเนินการแลวโดยสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  เม่ือวันที่ 
24-25 มกราคม 2562 ณ อาคารบรรณราชนครินทร  
 
 

     
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ 
ดาน 1 หมายถึง การสืบสานโครงการตามพระราชดําริและนําศาสตรพระราชาสูการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ดาน 2 หมายถึง การพัฒนาดานเศรษฐกิจ 
ดาน 3 หมายถึง การพัฒนาสังคม 
ดาน 4 หมายถึง การพัฒนาดานสิ่งแวดลอม 
ดาน 5 หมายถึง การยกระดับภูมิปญญาทองถ่ินและทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรม 
ดาน 6 หมายถึง การพัฒนาโรงเรียน ครู นักเรียน และ/หรือบุคลากรทางการศึกษาในพ้ืนที ่
 

รายงานความคืบหนาการดําเนินงานยุทธศาสตรดาน Smart University 
 

 มหาวิทยาลัยขอรายงานผลการดําเนินงานในรอบเดือนที่ผานมา ดังนี ้
1. วันที่ 10 มกราคม 2562 ไดเขาศึกษาดูงานดานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส       

ณ มหาลัยราชภัฏพระนคร 
2. วันที่  21 มกราคม 2562 ไดเขารวมประชุมกับบริษัท จีที เทคโนโลยี จํากัด        

เรื่อง แนวทางแกไขปญหาและพัฒนาระบบบริหารการศึกษา 
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3. สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศไดดําเนินการ พิจารณาจางบํารุงรักษา 
ระบบบริหารการศึกษาจํานวน 1 งาน โดยวิธี เฉพาะเจาะจง  พิจารณาจัดจางจากบริษัท จีที 
เทคโนโลยี จํากัด เสนอราคาเปนเงินทั้งสิ้น  235,400 บาท (สองแสนสามหมื่นหาพันสี่รอยบาทถวน)  

4. ไดดําเนินการติดตามโครงการจัดซื้อครุภัณฑระบบหองศึกษาคนควาแบบกลุมภายใน
หองสมุด จํานวน 1 ชุด ภายใตการสนับสนุนงบประมาณจากองคการบริหารสวนจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

 

ความคืบหนาในการดําเนินการของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จากองคการบริหารสวนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ชื่อโครงการ  :  โครงการขอรับการสนับสนุนโครงการจัดซื้อครุภัณฑระบบหองศึกษา
คนควาแบบกลุมภายในหองสมุด  (Library Group Study Rooms) ประจําปงบประมาณ      

พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏ-พระนครศรีอยุธยา 

  โครงการขอรับการสนับสนุนโครงการจัดซื้อครุภัณฑระบบหองศึกษาคนควาแบบกลุม

ภายในหองสมุด (Library Group Study Rooms)  เพื่อนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตเขาไป

ชวยสนับสนุนการจัดการศึกษาและการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย มุงหวังใหเกิดประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น รองรับการบริการเชิงรุกของหองสมุด สามารถวางแผนการใหบริการผูใช

หองสมุดลวงหนาไดอยางละเอียดและรอบคอบ มีความรับผิดชอบ โดยเพ่ิมกระบวนการบริการ

ออนไลนผานอุปกรณหรือเครื่องมือสื่อสารที่ใชอินเทอรเน็ตไดทุกท่ีทุกเวลา เพ่ิมโอกาสทางการศึกษา

ผานเทคโนโลยีดิจิทัลโดยบูรณาการเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษาใหสามารถใชประโยชนรวมกัน 

 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร ที่ 4      

การพัฒนาระบบบริหารจัดการ  กลยุทธที่ 4.3 พัฒนาระบบสารสนเทศและฐานขอมูล  แนวทางการ

พัฒนาที่ 1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและบริหาร

จัดการมหาวิทยาลัยใหเปน Smart University 

เปาหมายของโครงการ  

  จัดใหมีครุภัณฑระบบหองศึกษาคนควาแบบกลุมภายในหองสมุด  จํานวน 5 หอง          
ในการใหบริการและอํานวยความสะดวก เพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัย 

งบประมาณ 
      1. ขอรับเงินอุดหนุนจากองคการบริหารสวนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปนจํานวนเงิน                    

4,750,000 บาท  (สี่ลานเจ็ดแสนหาหมื่นบาทถวน) รายละเอียดประมาณการคาใชจายปรากฏตาม
เอกสารแนบทาย 

      2. งบประมาณรวมสมทบจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จํานวนเงิน  
250,000 บาท      (สองแสนหาหมื่นบาทถวน) 

      3. งบประมาณรวมทั้งโครงการ  5,000,000  บาท (หาลานบาทถวน) 
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รายละเอียดประมาณคาใชจายแนบทาย 
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองคการบริหารสวนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

เพื่อจัดซ้ือครุภัณฑระบบหองศึกษาคนควาแบบกลุมภายในหองสมุด                                           
(Library Group Study Rooms) 

 

ลําดับ รายการ ราคา จํานวน
ชุด 

จํานวนเงิน 

 ครุภัณฑระบบหองศึกษาคนควาแบบกลุม
ภายในหองสมุด (Library Group Study 
Rooms)  จํานวน 5 หอง 

   

1 ระบบงานสารสนเทศพ้ืนฐาน 85,000 5 425,000  

2 ระบบงานหองเรียนอิเล็กทรอนิกส 180,000 5 900,000  

3 ระบบงานเช็คชื่อเขาหองเรียน 120,000 5  600,000 

4 กระดาน LED Interactive Touchscreen 300,000 5  1,500,000 

5 โตะ LED Interactive Touchscreen  150,000 5  750,000 

6 อุปกรณกระจายสัญญาณไรสาย 5,700  5  28,500 

7 เครื่องสํารองไฟฟาขนาด 1 KVA 5,900  5  29,500 

8 กลองโทรทัศนวงจรปดชนิดเครือขาย แบบมุมมอง
คงที่สําหรับติดตั้งภายในอาคาร 

23,000  5  115,000 

9 ชุดเครื่องเสียง 21,700 5  108,500 

10 Wall Rack 6 U 3,500  5  17,500 

11 โตะสําหรับผูสอน 4,000 5  20,000 

12 เกาอ้ีสําหรับผูสอน 2,200  5  11,000 

13 อุปกรณกระจายสัญญาณ ขนาด 24 ชองแบบที่ 2 21,000 5  105,000 

14 อุปกรณบันทึกภาพผานเครือขาย แบบ 8 ชอง 22,000 1 22,000 

15 อุปกรณกระจายสัญญาณแบบ PoE ขนาด 8 ชอง 8,600 1 8,600 

16 โทรทัศน LED  แบบ Smart TV ขนาด 32 นิ้ว 9,400 1 9,400 

17 เครื่องคอมพิวเตอรแมขาย แบบที่ 2 350,000  1 350,000  

รวมเงิน  (หาลานบาทถวน)      5,000,000 
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ผลการดําเนินงานโครงการ 

1. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา สงหนังสือเสนอโครงการฯ ใหกับองคการบริหาร
สวนจังหวัดพระนครศรอียุธยา  เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2561 

2. องคการบริหารสวนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา แจงใหตรวจสอบโครงการฯ  วาไดรับ
งบประมาณจากมหาวิทยาลัยแลวหรือไม อยางไร เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2561 

3. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา สงหนังสือแจงผลการตรวจสอบโครงการฯ   
มหาวิทยาลัยไมไดมีการสนับสนุนงบประมาณตามโครงการที่ขอรับการสนับสนุนจาก อบจ. เม่ือวันที่ 
14 มกราคม 2562 
 

       ผลการดําเนินงานเดือนมกราคม 2562 
1. งานพัฒนาหองสมุดโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนประชารัฐบํารุง 1 สํานักวิทย

บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมกับคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา      
นําโดยอาจารยทัศนี สุทธิวงศ รองผูอํานวยการสํานักวิทยบริการฯ ผศ.ดร.ประวิทย ประมาน  อาจารย
เทอดศักดิ์ ไมเทาทอง และทีมงานหองสมุด รวมดําเนินการพัฒนาหองสมุดโรงเรียนตํารวจตระเวน
ชายแดนประชารัฐบํารุง 1 ตําบลปาไร อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแกว เพื่อเตรียมการรับเสด็จ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันท่ี  9 มกราคม 2562  วันที่  5 - 6 มกราคม 
2562 ณ  โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนประชารัฐบํารุง 1 ตําบลปาไร  อําเภออรัญประเทศ จังหวัด
สระแกว 

2. ศึกษาดูงานดานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ  นําโดย ผูชวยศาสตราจารยสาโรช ปุริสังคหะ ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  และผูชวยศาสตราจารยอธิบ โพทอง รองผูอํานวยการสํานักวิทยบริการฯ 
พรอมดวยบุคลากรของสํานัก  เขารวมศึกษาดูงานดานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส เพ่ือใหบุคลากร
ไดศึกษาเรียนรูลักษณะงานและแนวทางการดําเนินงาน ตลอดจนเปนการแลกเปลี่ยนประสบการณ
ระหวางบุคลากรที่ทํางานสารบรรณ เพ่ือประโยชนในการวางแผน ปรับปรุง ระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกสของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วันที่ 10 มกราคม 2562  เวลา 13.30 น. 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพฯ 

3. การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ใหการตอนรับคณะกรรมการประเมิน
มหาวิทยาลัย โดยมีรองศาสตราจารย  ดร.สมคิด พรมจุย รองศาสตราจารยจรูญ รัตนกาล             
รองศาสตราจารย ดร.มนตรี ศิริปรัชญานันท พรอมดวยผูชวยศาสตราจารยอราม ชนะโชติ รอง
อธิการบดีฝายนโยบายและแผน  ซึ่งคณะกรรมการฯ ไดลงพ้ืนที่ตรวจเยี่ยมสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือพบปะพูดคุยเกี่ยวกับการดําเนินงานและขอมูลการดําเนินงานที่ผานมาของ
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 วันที่ 11 มกราคม 2562 
เวลา 10.30 – 12.00 น. ณ หองประชุม ชั้น 4 อาคารบรรณราชนครินทร   

4. โครงการบริการวิชาการ  อบรมเชิงปฏิบัติการ “ยุวบรรณารักษหองสมุดโรงเรียน 
ครั้ งที่  1”สํ านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัด โครงการอบรมเชิ งปฏิบัติ การ                
“ยุวบรรณารักษหองสมุดโรงเรียน ครั้ งที่  1”โดยไดรับเ กียรติจาก อาจารย ทัศนี  สุทธิวงศ              
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รองผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กลาวเปดงานตอนรับ ในการอบรมครั้งนี้ 
มีการบรรยายเก่ียวกับหลักการบริหารงานหองสมุดโรงเรียน การวิเคราะหหมวดหมู การสาธิตการงาน
เทคนิค งานซอมบํารุงทรัพยากรสารสนเทศ การลงรายการทรัพยากรสารสนเทศในระบบหองสมุด
อัตโนมัติ พรอมมอบประกาศนียบัตร ใหแกครูและนักเรียนที่เขารวมอบรมในครั้งนี้  วันที่ 24 - 25  
มกราคม  2562 ณ  หองประชุมตนโมก อาคารบรรณราชนครินทร  

5. งานประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดําเนินกิจกรรมบนระบบเครือขายสารสนเทศ
เพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 38 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  นําโดย ผูชวย
ศาสตราจารยสาโรช ปุริสังคหะ ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ผูชวย
ศาสตราจารยอธิบ  โพทอง รองผูอํานวยการสํานักวิทยบริการฯ พรอมบุคลากรสํานัก เขารวมงาน
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การดําเนินกิจกรรมบนระบบเครือขายสารสนเทศเพ่ือพัฒนาการศึกษา 
ครั้ งที่  38 เพ่ือเปนแนวทางในการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศบนเครือขาย รวมถึงม ี             
การแลกเปลี่ยนความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่ 22 – 25   มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลัย    
ราชภัฏภูเก็ตจังหวัดภูเก็ต 

6. ไดรับแจงวาไมโครโฟนของหองประชุมอยุธยา – อาเซียนใชการไมได  เนื่องจากเครื่อง
คอนเทนเลอรเสียตองสงซอม  ดังนั้นในวันที่ 13 กุมภาพันธ 2562 จะมีการประชุมสภามหาวิทยาลัย  
จึงตองยายไปประชุมที่อาคาร 100 ป  

7. สายไฟเบอรออฟติดขาดอาจจะทําใหอินเตอรเน็ตใชการไมได   
8. ในการประชุมเครือขายของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แหง  ไดมีการหารือเกี่ยวกับภาวะ 

Big Data และหลายแหง เชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรม   
ราช  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  และมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  เริ่มจัดทําฐานขอมูลเก่ียวกับการ
พัฒนาทองถิ่น  โดยองคมนตรีจะลงพ้ืนที่เพ่ือดูขอมูลทางเว็บไซต  มหาวิทยาลัยอ่ืนไดมีการพัฒนา 
แอปพลิเคชั่นบนมือถือใหหนวยงานทองถิ่นไดกรอกขอมูลทางมือถือ เกิดการประมวลผลบนเว็บไซต  
ดังนั้นจะมีการเริ่มดําเนินการในเรื่องนี้  ภายในสัปดาหหนาจะจัดสงหนังสือไปยังหนวยงานเพื่อระดม
ความคิดในการพัฒนาแอปพลิเคชั่น  ขอใหแตละหนวยงานไดใหความสําคัญในเรื่องนี้  โดยยึด       
การพัฒนาทองถ่ิน   
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งานท่ีจะดําเนินการในเดือน กุมภาพันธ 2562 

1  โครงการพัฒนาการบริหารจัดการแหลงเรียนรูชุมชน
ทองถิ่น ณ โรงเรียนวัดวิเวกวายุพัด อ.บางปะอิน 
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการ
พัฒนาการบริหารจัดการแหลงเรียนรูชุมชนทองถิ่น เพ่ือ
พัฒนาหองสมุดโรงเรียน โดยมีกิจกรรมดังนี ้
1. ปรับปรุงอาคารสถานที่ 
2. คัดแยกหนังสือตามหมวดหมู 
3. จัดทําเครื่องมือชวยคนเปนระบบอิเล็กทรอนิกส 
4. การจัดนิทรรศการสงเสริมการอาน 
5. ซอมบํารุงหนังสือ 
6. กิจกรรมสงเสริมการอาน/ความรูเรื่องอาเซยีน 
7. หองสมุดสีเขียว  
8. งานประดิษฐ /การทําสมุดโนต  

จัดหองสมุด
โรงเรียนวันที ่28 
– 31 ม.ค.62 และ 
4  ก.พ. 62 
 
สงมอบหองสมุด
โรงเรียน 
วันที่ 5 ก.พ. 62 
 
ประเมินมาตรฐาน 
วันที่ 22 ก.พ. 62 

ณ โรงเรียนวัดวิเวก
วายุพัด 
อ.บางปะอิน 
จ.พระนครศรีอยุธยา 

2  งานหองสมุดมนุษย จัดทําหนังสือมีชีวิต 
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดถายทํา
วิดีโอเพ่ือจัดทําหนังสือมีชีวิต เรื่อง การประดิษฐของใช
จากเศษวัสดุ  วิทยากรโดย อาจารยวัชรีวรรณ หิรัญพ
ลาวัสถ  อาจารยประจําคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จะดําเนินการ
ถายทําวิดีโอ เรื่อง  การประดิษฐของใชจากเศษวัสดุ  เพ่ือ
นํามาจัดทําเปนหนังสือมีชีวิต  และใหบริการผานเว็บไซต
ของสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
http://arit.aru.ac.th/hulibaru.html 

วันที่ 15 
กุมภาพันธ 2562 

ณ คณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี  
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 
 

4  โครงการพัฒนาการบริหารจัดการแหลงเรียนรูชุมชน
ทองถิ่น ณ โรงเรียนปราสาททองวิทยา อ.บางปะอิน  
 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการ
พัฒนาการบริหารจัดการแหลงเรียนรูชุมชนทองถ่ิน     
เพ่ือพัฒนาหองสมุดโรงเรียน โดยมีกิจกรรมดังนี้ 
1. ปรับปรุงอาคารสถานที่ 
2. คัดแยกหนังสือตามหมวดหมู 
3. จัดทําเครื่องมือชวยคนเปนระบบอิเล็กทรอนิกส 
4. การจัดนิทรรศการสงเสริมการอาน 
5. ซอมบํารุงหนังสือ 6. กิจกรรมสงเสริมการอาน/ความรู
เรื่องอาเซียน 7. หองสมุดสีเขียว 8. งานประดิษฐ /การ
ทําสมุดโนต 

จัดหองสมุด
โรงเรียนวันที ่21 
ก.พ.62 และ  
25–28 ก.พ.62 
 
สงมอบหองสมุด
โรงเรียน 
วันที่ 1 มี.ค.62 
 
ประเมินมาตรฐาน 
วันที่ 15 มี.ค.62 

ณ โรงเรียนปราสาท
ทองวิทยา            
อ.บางปะอิน         
จ.พระนครศรีอยุธยา 
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สรุปผลการดําเนินงานฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ประจําเดือนมกราคม 2562 

 
ลําดับ กิจกรรม/รายการ 
งานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต งานประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของคณะและหนวยงานตางๆ           
บนเว็บไซต 
- เพ่ิมและจัดทํา Banner ประชาสัมพันธ 8 เรื่อง 
  1. ขอเชิญรวมฟงการบรรยายเรื่อง หลักฐานความรูใหม เรื่อง เครื่องถวยตระกูลไทในลานหนา และ
เครื่องสังกโลกสมัยสุโขทัย(ออกแบบ Banner โดย สถาบันอยุธยาศึกษา) 
  2. ขอเชิญเขารวมงานครุวิชาการ ครั้งท่ี 7 สานตอศาสตรพระราชา สูการศึกษาที่ยังยืน (ออกแบบ 
Banner โดยครุศาสตร) 
  3. ประกาศชื่อผูผานการคัดเลือกเปนนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจําปกี่ศึกษา 2559-
2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
  4. ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกทานรวมพีทําบุญวัดบรมพุทธธารามวันศุกรที่ 25 มกราคม 2556 
เวลา 09.30  ณ บริเวณวัดบรมพุทธธาราม (ออกแบบโดยสถาบันอยุธยาศึกษา) 
  5. ประกาศผูมีชื่อสอบสัมภาษณคดัเลือกเปนนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรีประจําปการศึกษา 
2562 รอบ Portfolio (ครั้งที่ 2) 
   6. ประกาศประชาสัมพันธการปดถนนและลานจอดรถ รอบศูนยภาและคอมพิวเตอร(อาคาร100
ป) ตั้งแตวันที่ 21 มกราคม เปนตนไป 
   7. พิธีราชทานปริญญาบัตร ประจําปการศึกษา 25559-2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 
   8. ประกาศเรื่อง รายชื่อผูไดรับการเสนอเพื่อเขารับการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูทรงคณุวุฒิ 
- เพ่ิมขาวประชาสัมพันธขาว 5 เรื่อง 
   1. ภาพกิจกรรมดําเนินการพัฒนาหองสมุดโรงเรียน ตชด.ประชารัฐบํารุง 1 ต.ปาไร อ.อรัญ
ประเทศ จังหวัดสระแกว วันที่ 5-6 มกราคม 2562 
   2. ภาพกิจกรรมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานมหาวิทยาลัย อธิการบดี 
คณบดีและผูอํานวยการ/สํานัก มหาวิทยาลัยราชภักพระนครศรีอยุธยา ประจําปงบประมาณ        
พ.ศ. 2561 วันที่ 11 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
   3. ประกาศมหาวิทยาลันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่องการรายงายตัวและการฝกซอม          
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
   4. จดหมายแจงการกําหนดการฝกซอมพิธีราชทานปริญญาบัตร 
   5. ประกาศเรื่องรายชื่อผูมีสิทธิ์เขารับการทดสอบความรู ความสามารถภาษาอังกฤษ(กรณีผูสมัคร
ไมมีผลการสอบภาษาอังกฤษมายื่น)และกําหนดวัน เวลา สถานที่ พรอมทั้งระเบียบเก่ียวกับการ
ทดสอบความรูความสามารถภาษาอังกฤษ 
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ลําดับ กิจกรรม/รายการ 
2 งานพัฒนาเว็บไซตสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

- ARU #VTR งานคืนสูเหยาไลฟสไตล ลายดอก  แดงเหลือง ในวาระ 113 ป มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา แนะนําประวัติความเปนมาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาตั้งแตอดีต
จนถึงปจจุบัน 
- เพ่ิมการแนะนําหนังใหม (NEW ARRIVALS) 
เพ่ิมภาพกิจกรรมโครงสรางการพัฒนาการบริการจัดการแหลงเรียนรูชุมชนทองถิ่น ในวันที ่11-19 
ธันวาคม 2561 ณ โรงเรียนวัดลาดทราย ตําบลลําไทร อําเภอวังนอย 
 จังหวัดพระนครศรอียุธยา 
งานออกแบบและพัฒนาเวบ็ไซตมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green.aru) 
- ดําเนินการอัพโหลดขอมูลเว็บไซตข้ึนบน hot เพื่อเผยแพร http://green.aru.ac.th/ 
- ออกแบบไอคอนหนาเว็บมหาวิทยาลัยใหม 

งานเครือขาย 
1 จัดเตรียมรางวางระบบอินเทอรเน็ตหองเรียน 3113 และ 31114 อาคาร 100ป 
2 ลางทําความสะอาดเครื่องปรับอากาศ หองประชุมอาคาร 100 ป จํานวน 12 ตัว 
3 ตรวจเช็คระบบอินเทอรเน็ต อยุธยาศึกษา 
4 ตรวจเช็คระบบเครื่องเสียงและโปรเจคเตอร อาคาร 100 ป 
5 ตรวจเช็คระบบอินเทอรเน็ตหองวิจัย อาคารบัณฑิต 
6 ตรวจสอบระบบอินเทอรเน็ตอาคาร 43 หองบริการคอมพิวเตอร 
7 ตรวจสอบระบบอินเทอรเน็ตอาคาร 43 คณะมนุษยศาสตร 

งานพัฒนาระบบและวิเคราะหขอมูล 
1 ปรับปรุงเว็บกองบริการ Code งานประกาศผล 
2 ทําประกาศผลสอบ TCAS รอบ Port 2 
3 พัฒนาระบบสารสนเทศการจัดการเว็บไซตหนวยงานภายใน (คณะสํานัก) 
4 ทําแบบสอบถามประกันมหาวิทยาลัยใหนักศึกษา 500 คน เขาตอบคําถามออนไลน 
5 พัฒนาเว็บคณะ สวน Dashboard Admin 

งานบริหารระบบ 
1 ตรวจสอบ/ตรวจเช็ค 

- การทํางานของเครื่องเซิรฟเวอรแมขาย 
- ระบบสํารองขอมูลในการเก็บ LogFile 
- การทํางานของเครื่องเซิรฟเวอรท่ีใหบริการทําเว็บไซต 
- การทํางานของเครื่องเซิรฟเวอรที่ใหบริการจายหมายเลข Ipaddress ใหกับเครื่องคอมพิวเตอรทั้ง
มหาวิทยาลัย 
- การทํางานของเครื่องเซิรฟเวอรท่ีใหบริการระบบ E-book (ILovelibrary) 
- การทํางานของเครื่องเซิรฟเวอรท่ีใหบริการเปน Firewall 
- การทํางานของเครื่องเซิรฟเวอรท่ีใหบริการ DNS 
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ลําดับ กิจกรรม/รายการ 
- การทํางานของเครื่องเซิรฟเวอรท่ีใหบริการระบบบริหารการศกึษา 
- เฝาระวังระบบเครือขายภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย (traffic) ใหสามารถใชงานได 

2 ติดตั้งและตั้งคาระบบจัดเก็บ LogFile เพื่อทําเปนระบบสํารอง LogFile 
3 กําหนดสิทธิ์ในการเขาถึงระบบบริหารนักศึกษา 
4 ดําเนินการติดตั้งคาระบบจัดเก็บ Log File เพ่ือทําเปนระบบสํารอง Log File 
5 ตรวจสอบระบบบริการนักศึกษาไมสามมารถเชื่อมตอขอมูลนักศึกษาได 
6 รวมจัดทําบันทึกระบบบริหารการศึกษา 
7 ดึงขอมูลการประเมินอาจารยตางชาติคณะมนุษยศาสตรฯ เพ่ือใชในการประเมินอาจารย 
8 กําหนดสิทธิ์ในการเขาถึงระบบบริหารการศึกษา 
9 แกไขระบบนักศึกษาไมสามารถเชื่อมตอฐานขอมูลนักศึกษาได 
10 เพ่ิมแกไขอีเมลนักศึกษาและอาจารย 
11 สํารวจ ตรวจเช็คกลองวงจร 9 จุด 

1. กลองวงจรปดแบบ IP 50 ตัว 
2. กลองวงจรปดแบบ IP 13 ตัว ของ สวท.กลองวงจรปด 16 ตัว อาคารบรรณราชนครินทร 16 

ตัว 
3. กลองวงจรปดแบบ HD 8 ตัว ที่หอประชุมมหาวิทยาลัยฯ 8 ตัว 
4. กลองวงจรปดแบบ HD 16 ตัว ของอาคารสวนหลวงคางคาว (1) 16 ตัว 
5. กลองวงจรปดแบบ HD 16 ตัว ของอาคารสวนหลวงคางคาว (2) 16 ตัว 
6. กลองวงจรปดแบบ HD 16 ตัว ของ สวท. 100 ป (1) 16 ตัว 
7. กลองวงจรปด HD 16 ตัว ของ สวท. 100 ป(3) 16 ตัว 
8. กลองวงจรปด 16 ตัว ของ สวท. 100 ป(3) 16 ตัว 

       
12 ประสานกับทางบริษัทเขาตรวจเช็คระบบประตูสแกนนิ้ว 
13 ประสานกับทางบริษัทเขาตรวจเช็คระบบกลองวงจรปดที่อาคารสวนหลวงคางคาว  
14 ตั้งคาและติดเครื่องโทรศัพท งานพัสดุ 1 เครื่อง เบอร 1206 
15 ตรวจเช็คระบบเน็ตเวิรคงานบัญช ี
16 ดูกลองวงจรปดยอนหลัง ณ หองประชุมมหาวิทยาลัย กรณีสายไฟหาย 

งานซอมบํารุงคอมพิวเตอร 
1 บริการซอมบํารุงคอมพิวเตอร 

- นักศึกษา จํานวน 20 รายการ 
- อาจารย เจาหนาที่ จํานวน 17 รายการ 

งานโสตทัศนศึกษาและพัฒนาสื่อสารสนเทศ 
1 ตัดตอวิดีโอเสนทางราชภัฏ ของงานประชาสัมพันธ 
2 ควบคุมงานปรับปรุงสนามหญากลางตึก 100 ป 
3 ตัดตอวิดีโอใสคําบรรยาย เสนทางราชภัฏ ของงานประชาสัมพันธ 
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ลําดับ กิจกรรม/รายการ 
4 บริการสารสนเทศ 

- อินเทอรเน็ต 
- วีดีโอออนดีมานท 
- ดูแลหองประชุมตนโมกและอุปกรณที่ใชในการประชุม 
- งานดูแลบํารุงอุปกรณท่ีใชบริการใหพรอมใชงาน 
- จัดเก็บขอมูลมาใชบริการ 

 
งานบริการหองประชุมและหองปฏิบตักิารคอมพิวเตอร อาคาร 100 ป ศูนยภาษาและคอมพิวเตอร 

ลํ า
ดับ 

ว/ด/ป กิจกรรม/รายการ 

หอ
งป

ระ
ชุม

 

หอ
งป

ปร
ะชุ

ม 
31

12
0 

หอ
งร

ับร
อง

 3
11

21
 

31
10

4 

31
10

6 

31
11

0 

31
01

1 
31

01
2 

31
01

3 
31

01
5 

31
01

6 

31
01

7 
31

11
8 

31
11

9 

หนวยงาน 

ภา
นใ

น 

ภา
ยน

อก
 

1 6 ม.ค .62 สอบตัวแทนประกัน         
 

 
  

  อ.ภัทราพร   

2 8 ม.ค .62 อบรมนักศึกษา               ควท.   

3 9 ม.ค .62 อบรมนักศึกษา               คมศ.   

4 9 ม.ค .62 อบรมนักศึกษา               ควท.   

5 9 ม.ค .62 ประชุมประกันคุณภาพ               สวท.   

6 10 ม.ค. 62 อบรมนักศึกษา               ควท.   

7 13 ม.ค.62 สอบสัมภาษณนักศึกษา               กบศ.   

8 16 ม.ค .62 จัดอบรม               คคศ.   

9 18 ม.ค. 62 ประชุม               ศูนยภาษา   

10 
19-20 ม.ค. 
62 

อบรมการใชเทคโนโลย ี               คคศ.   

11 21 ธ.ค. 62 ประชุม                คลังจังหวัด   

12 21 ธ.ค. 62 
ประชุมทําระบบบริหาร
การศกึษา 

      
 

 
 

 
  

  สวท. 
  

13 23 ธ.ค. 62 เรียนนอกตาราง 
 
 

      
 

 
 

 
  

  อ.รัชฎาพร 
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ลํ า
ดับ 

ว/ด/ป กิจกรรม/รายการ 

หอ
งป

ระ
ชุม

 

หอ
งป

ปร
ะชุ

ม 
31

12
0 

หอ
งร

ับร
อง

 3
11

21
 

31
10

4 

31
10

6 

31
11

0 

31
01

1 
31

01
2 

31
01

3 
31

01
5 

31
01

6 

31
01

7 
31

11
8 

31
11

9 

หนวยงาน 

ภา
นใ

น 

ภา
ยน

อก
 

14 19 ธ.ค. 62 ประชุมเชิงปฏิบัติการ
บันทึกขอมูลลงทะเบียน
ผูสิทธิในระบบ
หลักประกันคุ 
ณภาพแหงชาติ 

      

 

 

 

 

  

  สป.สช. 

  

 
 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 

รับทราบ    
 

ระเบียบวาระที่ 5.7  ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 สาระสําคัญโดยยอ 
 

รายงานความคืบหนาการดําเนินงานยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่น 
      (รายงานภาพรวมประจําป พ.ศ. 2561 – ปจจุบัน (มกราคม พ.ศ.2562)  

                      มหาวิทยาลัยขอรายงานผลการดําเนินงานในรอบเดือนที่ผานมาของ 5 พื้นที่ ดังนี ้ 
พื้นท่ี 1.  บานอบทม ต.ย่ีลน อ.วิเศษชัยชาญ จ.อางทอง //ผูรับผดิชอบ คณะวิทยาการจัดการ 
ที ่ โครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการ เปนโครงการ/กิจกรรมดาน 

1 2 3 4 5 6 
1. โครงการสงเสริมการปลูกผักปลอดสาร ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง    

“รั้วมีชีวิต พิชิตกระเพาะอาหาร” พื้นที่ บานอบทม ตําบลยี่ลน อําเภอวิเศษชัย
ชาญ จังหวัดอางทอง (ภายใตโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่น 
พ.ศ. 2561) 

      

2. โครงการการพัฒนาศักยภาพการทองเท่ียว เพ่ือเสริมสรางอาชีพภายใตโครงการ 
9101 ในบานอบทม จ.อางทอง (ภายใตโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการ
พัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. 2561) 

      

3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสงเสริมและพัฒนาอาชีพสําหรับผูสูงอายุบานอบ
ทม ตําบลยี่ลน อําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอางทอง (ภายใตโครงการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรการพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. 2561) 

      

4. โครงการ การพัฒนาศักยภาพการทองเที่ยว เพ่ือเสริมสรางอาชีพภายใตโครงการ 
9101 ในบานอบทม จ.อางทอง (ภายใตโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการ
พัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. 2561 
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โครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการ เปนโครงการ/กิจกรรมดาน 
1 2 3 4 5 6 

5. โครงการ การสงเสริมอาชีพการแปรรูปเปนผลิตภัณฑนักเก็ตจากปลา  (ภายใต
โครงการแกไขความยากจนของประชาชนในเขตชนบท งบประมาณแผนดนิ     

พ.ศ 2562) 

      

6. โครงการนันทนาการสําหรับผูสูงอายุ “ครื้นเครงวันละนิด เพื่อสุขภาพจิตที่ดีของ

ผูสูงอายุ” (ภายใตโครงการสงเสริม ความรักสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เขาใจสิทธิ

หนาที่ของตนเองและผูอื่น  งบประมาณแผนดนิ พ.ศ 2562) 

      

7. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการลดตนทุนการปลูกขาวตามหลกัปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงบานอบทม ตําบลยีล่น อําเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอางทอง (ภายใตโครงการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561) 

      

8. โครงการการพัฒนาชองทางทางการตลาดออนไลนเพ่ือผลิตภัณฑชุมชนบานอบทม 
ตําบลยี่ลน อาํเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอางทอง (ภายใตโครงการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรการพฒันาทองถิ่น พ.ศ. 2561) 

      

9. โครงการการพัฒนาสื่อนวตักรรมการเรียนการสอนในยุค 4.0 (ภายใตโครงการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561) 

      

 รวมจํานวนโครงการที่ไดดําเนินการมาแลวในแตละดาน 2 4 1   1 

พื้นท่ี 2.  บานลาว ต.เทวราช อ.ไชโย จ.อางทอง //ผูรับผิดชอบ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

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

1. โครงการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑชุมชนบานลาว ตําบลเทวราช            
อําเภอไชโย จังหวัดอางทอง (ภายใตโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนา
ทองถิ่น พ.ศ. 2561) 

      

2. โครงการสงเสริมการปลูกผักปลอดสาร ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง         
“รั้วมีชีวิต พิชิตกระเพาะอาหาร” บานลาว ตําบลเทวราช อําเภอไชโย จังหวัด
อางทอง (ภายใตโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. 2561) 

      

3. โครงการการพัฒนาสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอนในยุค 4.0 (ภายใตโครงการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561) 

      

4. โครงการ การควบคุมศตัรูพืชโดยชีววิธ ี(ภายใตโครงการแกไขความยากจนของ
ประชาชนในเขตชนบท งบประมาณแผนดิน พ.ศ 2562) 

      

5. โครงการสงเสริมการปลูกผักปลอดสาร ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง “พืชสวน
ครัวสรางรายได” 2 (ภายใตโครงการแกไขความยากจนของประชาชนในเขต
ชนบท งบประมาณแผนดิน พ.ศ 2562) 

      

 รวมจํานวนโครงการที่ไดดําเนินการมาแลวในแตละดาน 2 2    1 
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พื้นท่ี 3.  บานคลองทราย ต.คลองจิก อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา //ผูรับผดิชอบคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 

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

1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาตําหรับอาหารเพ่ือสุขภาพจากเห็ด   
โดยการมีสวนรวมของกลุมแปรรูปเห็ด บานคลองทราย (ภายใต โครงการบูรณา
การเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ งานวิจัย และทํานุบํารุงศลิปวัฒนธรรม 
งบประมาณแผนดิน พ.ศ. 2562) 

      

2. โครงการ การสงเสริมการดูแลสุขภาพ และการสรางชุมชนนาอยูของผูสูงวัย    
ในชุมชน ทองถ่ิน บานคลองจิก อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา (ภายใต
โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561) 

      

3. โครงการคุณภาพชีวิตและการสรางรายไดแกผูสูงอายุ บานคลองจิก                        
อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา (ภายใตโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการ
พัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. 2561) 

      

4. โครงการธรรมอารมณดีสําหรับผูสูงอายุในชุมชน 1 (ภายใตโครงการสงเสรมิ ความรัก
สามัคค ีความมีระเบียบวนิัย เขาใจสิทธิหนาที่ของตนเองและผูอ่ืน  งบประมาณ

แผนดิน พ.ศ 2562) 

      

5. โครงการสงเสริมการปลูกผักปลอดสาร ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง “พืชสวน

ครัวสรางรายได” 3 (ภายใตโครงการแกไขความยากจนของประชาชนในเขต
ชนบท งบประมาณแผนดิน พ.ศ 2562) 

      

6. โครงการ การพัฒนาชองทางทางการตลาดออนไลนเพื่อผลิตภณัฑชุมชน บานคลอง
ทราย ตําบลคลองจิก อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ภายใตโครงการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. 2561) 

      

7. โครงการฝกอบรม เทคนิคพ้ืนฐานดานจุลชีววิทยา เทคนิคการถายเชื้อเห็ดแบบปลอด
เชื้อบานคลองทราย (1) ตาํบลคลองจิกอําเภอบางปะอนิ จังหวดัพระนครศรีอยุธยา 
(ภายใตโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561) 

      

8. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาปรับปรุงสถานท่ีของชุมชนใหสามารถ
ดําเนินการทางดานจุลชีววิทยาใหเปนสภาพปลอดเชื้อได บานคลองทราย ตําบล
คลองจิก อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (โครงการตอเนื่องจาก 
โครงการฝกอบรม เทคนิคพื้นฐานดานจุลชีววิทยา เทคนิคการถายเชื้อเห็ดแบบ
ปลอดเชื้อ) (2) (ภายใตโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่น      
พ.ศ. 2561) 

      

9. โครงการวิจัยการศึกษาขอมูลประวัติศาสตรและวัฒนธรรมเพ่ือจัดทําคูมือ      
การทองเที่ยวบานคลองทราย ตําบลคลองจิก อําเภอบางปะอิน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา (ภายใตโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่น 
พ.ศ. 2561) 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการ 
เปนโครงการ/กิจกรรมดาน 
1 2 3 4 5 6 

10. การถายทอดภูมิปญญาอาหารพ้ืนบานของชุมชนบานคลองทรายเพ่ือการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูและเพ่ิมมูลคาผลิตภัณฑชุมชนสูเทศกาลบุญในวันผาปาเชามืด 
ตําบลคลองจิก อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ภายใต โครงการ
บูรณาการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ งานวิจัย และทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม งบประมาณแผนดิน พ.ศ. 2562) 

      

11. โครงการภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนานองในชุมชน รุนที่ 1 “ฟุตฟต ฟ.ไฟ”             
ณ โรงเรียนวัดวิเวกวายุพัด (ภายใตโครงการมหาวิทยาลัยพ่ีเลี้ยง งบประมาณ
แผนดิน พ.ศ. 2562) 

      

12. โครงการ การจัดการพ้ืนที่สีเขียวในชุมชนอยางยั่งยืน (ประจําปงบประมาณ  
พ.ศ. 2562) 

      

13. โครงการ สงเสริมการปลูกผักปลอดสาร ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
“รั้วมีชีวิต พิชิตกระเพาะอาหาร” พื้นที่ บานคลองทราย ตําบลคลองจิก อําเภอ
บางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ภายใตโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร  
การพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561) 

      

14. โครงการคัดกรองสุขภาพและใหความรูแกกลุมเกษตรกรผูมีภาวะเสี่ยงตอการ
สัมผัสสารเคมีกําจัดศัตรูพืชบานคลองทราย  ตําบลคลองจิก อําเภอบางปะอิน 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ภายใตโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนา
ทองถิ่น พ.ศ. 2561) 

      

15. โครงการการพัฒนาสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอนในยุค 4.0 (ภายใตโครงการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. 2561) 

      

16. โครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพของชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง        
"ผักพ้ืนบานสรางอาชีพ" 5 (ภายใตโครงการแกไขความยากจนของประชาชน  
ในเขตชนบท งบประมาณแผนดิน พ.ศ 2562) 

      

17. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ิมประสิทธิภาพเห็ดแบบปลอดเชื้อบานคลอง
ทราย ตําบลคลองจิก อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ภายใต
โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561) 

      

18. โครงการพัฒนาการบริหารจัดการแหลงเรียนรูชุมชนทองถิ่น ณ หองสมุด
โรงเรียนวัดวิเวกวายุพัด หมู 3 ตําบลคลองจิก อําเภอบางปะอิน   

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

      

 รวมจํานวนโครงการที่ไดดําเนินการมาแลวในแตละดาน 3 6 3 2 2 3 
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พื้นท่ี 4.  บานลําไทร ต.ลําไทร อ.วังนอย จ.พระนครศรีอยุธยา //ผูรับผดิชอบ สํานักวิทยาบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

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

1. โครงการสงเสริมพัฒนาการบริหารจัดการหองสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ
บานลําไทร ตําบลลําไทร อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (โรงเรียน   
วังนอยวิทยาภูมิ หมูที่ 4  บานนราวัลย ตําบลลําตาเสา) (ภายใตโครงการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. 2561) 

      

2. โครงการพัฒนาการบริหารจัดการแหลงเรียนรูชุมชนทองถิ่น ณ โรงเรียนวัดลาด
ทราย (ภายใตโครงการมหาวิทยาลัยพ่ีเลี้ยง งบประมาณแผนดิน พ.ศ. 2562) 

      

3. โครงการสงเสริมและพฒันาอาชพีของชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง "ผักพื้นบาน

สรางอาชพี" (ภายใตโครงการแกไขความยากจนของประชาชนในเขตชนบท 

งบประมาณแผนดิน พ.ศ 2562) 

      

4. โครงการนันทนาการสําหรับผูสูงอายุ "ครื้นเครงวันละนิด เพื่อสขุภาพจิตที่ดีของ
ผูสูงอายุ" (ภายใตโครงการสงเสรมิ ความรักสามัคคี ความมีระเบียบวนิัย เขาใจสิทธิ

หนาที่ของตนเองและผูอื่น  งบประมาณแผนดนิ พ.ศ 2562) 

      

5. โครงการสงเสริมการปลูกผักปลอดสาร ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง "พืชสวน
ครัวสรางรายได" (ภายใตโครงการแกไขความยากจนของประชาชนในเขตชนบท 

งบประมาณแผนดิน พ.ศ 2562) 

      

6. โครงการธรรมอารมณดีสําหรับผูสูงอายุในชุมชน 2 (ภายใตโครงการสงเสริม ความรัก
สามัคค ีความมีระเบียบวนิัย เขาใจสิทธิหนาที่ของตนเองและผูอ่ืน  งบประมาณ

แผนดิน พ.ศ 2562) 

      

7. โครงการสงเสริมการปลูกผักปลอดสาร ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง               
“รั้วมีชีวิต พิชิตกระเพาะอาหาร” พื้นที่ บานลําไทร ตําบลลําไทร อําเภอวังนอย 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

      

8. โครงการปลูกจิตสํานึกตานยาเสพติด "ลอมรักใหครอบครัว ลอมรั้วปองกันยา
เสพติด” 2  (ภายใตโครงการสงเสริม ความรักสามัคค ีความมีระเบียบวินัย 
เขาใจสิทธิหนาที่ของตนเองและผูอ่ืน งบประมาณแผนดิน พ.ศ. 2562) 

      

9. โครงการสรางจิตสํานึกดานยาเสพติด พื้นที่บานลําไทร ต.ลําไทร อ.วังนอย       
จ.พระนครศรีอยุธยา (ภายใตโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่น 
พ.ศ. 2561) 

      

10. โครงการ พัฒนาคณุภาพชีวิตและการสรางรายไดแกผูสูงอายุ บานลําไทร        
อ.วังนอย จ.พระนครศรีอยุธยา (ภายใตโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการ
พัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. 2561) 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรมที่ดําเนินการ 
เปนโครงการ/กิจกรรมดาน 
1 2 3 4 5 6 

11. โครงการ สงเสริมการดูแลสุขภาพและการสรางชุมชนนาอยูของผูสูงวัยในชุมชน 
ทองถิ่น ในพื้นที่บานลําไทร อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ภายใต
โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561) 

      

12. โครงการการพัฒนาสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอนในยุค 4.0 (ภายใตโครงการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. 2561) 

      

13. โครงการการพัฒนาครูโดยการบูรณาการกรอบแนวคิด PLC กับแนวทางการ
สอนที่เนนการแกปญหาในศตวรรษที ่21 ณ โรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธอุปถัมภ
(ภายใตโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่น พ.ศ. 2561)  

      

 รวมจํานวนโครงการที่ไดดําเนินการมาแลวในแตละดาน 3 1 5   4 

พื้นท่ี 5.  บานพยอม  ต.พยอม อ.วังนอย จ.พระนครศรีอยุธยา //ผูรับผิดชอบ คณะครุศาสตร 

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

1. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการสรางรายไดแกผูสูงอายุบานพยอม          
ตําบลพยอม อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ภายใตโครงการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. 2561) 

      

2. โครงการการจัดกิจกรรมนันทนาการและการออกกําลังกายในผูสูงอายุบาน
พยอม อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ภายใตโครงการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตรการพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. 2561) 

      

3. โครงการสงเสริมการปลูกผักปลอดสาร ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง    
“รั้วมีชีวิต พิชิตกระเพาะอาหาร” บานพยอม ตําบลพยอม อําเภอวังนอย 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ภายใตโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนา
ทองถิ่น พ.ศ. 2561) 

      

4. โครงการปลูกจิตสํานึกตานยาเสพติด "ลอมรักใหครอบครัว ลอมรั้วปองกันยา
เสพติด” 1  (ภายใตโครงการสงเสริม ความรักสามัคค ีความมีระเบียบวินัย 
เขาใจสิทธิหนาที่ของตนเองและผูอ่ืน งบประมาณแผนดิน พ.ศ. 2562) 

      

5. โครงการสรางจิตสํานึกดานยาเสพติด พื้นที่บานพยอม ตําบลพยอม อําเภอวัง
นอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ภายใตโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการ
พัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. 2561) 

      

6. โครงการการพัฒนาสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอนในยุค 4.0 (ภายใตโครงการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนาทองถ่ิน พ.ศ. 2561) 

      

 รวมจํานวนโครงการที่ไดดําเนินการมาแลวในแตละดาน 1 1 3   1 
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สรุปโครงการ/กิจกรรม โดยแยกตามดานตางๆดังตอไปนี ้

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปโครงการ/กิจกรรม โดยแยกตามดานตางๆ
ดังตอไปนี้ 

พื้นท่ี 
1 

พื้นท่ี 
2 

พื้นท่ี 
3 

พื้นท่ี 
4 

พื้นท่ี 
5 

จํานวน
รวม 

ดาน 1 หมายถึง การสืบสานโครงการตาม
พระราชดําริและนําศาสตรพระราชาสู
การพัฒนาท่ียั่งยืน 

2 2 3 3 1 11 

ดาน 2 หมายถึง การพัฒนาดานเศรษฐกิจ 4 2 6 1 1 14 

ดาน 3 หมายถึง การพัฒนาดานสังคม 1  3 5 3 12 

ดาน 4 หมายถึง การพัฒนาดานสิ่งแวดลอม   2   2 
ดาน 5 หมายถึง การยกระดับภูมิปญญาทองถิ่น

และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
  2   2 

ดาน 6 หมายถึง การพัฒนาโรงเรียน ครู 
นักเรียน และ/หรือ บุคลากรทางการ
ศึกษาในพ้ืนที่ 

1 1 3 4 1 10 

6 ดาน รวมโครงการท้ังสิ้น 8 5 19 13 6 51 
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ผลการดําเนินงาน สถาบันวิจัยและพฒันา ประจําเดือน มกราคม 2562 

1 การขออุทธรณงบประมาณที่ถูกพับไปตามบทบัญญัติ
แหงพระราชบัญญัติวิธีงบประมาณ พ.ศ. 2561  
(วิจัย วช. 24 โครงการ) ขณะนี้กรมบัญชีกลางไดโอนเงิน
เรียบรอยแลว 

  

แผนงานโครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถิ่น  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  
1. โครงการแกไขความยากจนของประชาชนในเขตชนบท 

1.1 โครงการสงเสริมการปลูกผักปลอดสาร ตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง "พืชสวนครัวสรางรายได" 4 

10-11 มกราคม พ.ศ.2561 ต.บางนมโค  
อ.เสนา  
จ.พระนครศรีอยุธยา 

1.2 โครงการสงเสริมการปลูกผักปลอดสาร ตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง "พืชสวนครัวสรางรายได" 5 

14-15 มกราคม พ.ศ.2561 ต.บานขลอ อ.บางปะหัน 
จ.พระนครศรีอยุธยา 

1.3 โครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพของชุมชนตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง "ผักพื้นบานสรางอาชีพ" 3 

12-13 มกราคม พ.ศ.2561 ต.บางนมโค อ.เสนา 
จ.พระนครศรีอยุธยา 

1.4 โครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพของชุมชนตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง "ผักพื้นบานสรางอาชีพ" 4 

16-17 มกราคม พ.ศ.2561 ต.หันสัง อ.บางปะหัน 
จ.พระนครศรีอยุธยา 

1.5 โครงการสงเสริมและพัฒนาอาชีพของชุมชนตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง "ผักพื้นบานสรางอาชีพ" 5 

19-20 มกราคม พ.ศ.2561 บานคลองทราย         
ต.คลองจิก อ.บางปะอิน  
จ.พระนครศรีอยุธยา 

1.6 โครงการการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี 2 18 - 19 มกราคม พ.ศ.2561 ต.บางนมโค อ.เสนา 
จ.พระนครศรีอยุธยา 

1.7 โครงการการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธี 3 20 - 21 มกราคม พ.ศ.2561 ต.หันสัง อ.บางปะหัน  
จ.พระนครศรีอยุธยา 
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2. โครงการบูรณาการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ งานวิจัย และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  
(ติดตามผลการดําเนินงานโครงการ คณะ/สํานัก/สถาบัน) 
2.1 เรียนรูภาษาไทยอยางสนุก   คณะครุศาสตร 
2.2 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การเคลื่อนไหวพื้นฐานที่สงผลตอวิถีชีวิตสุขภาพสําหรับครูใน

พ้ืนที่เปาหมาย 
คณะครุศาสตร 

2.3 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การจัดกิจกรรมและการจัดคายภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนา
ทักษะการสื่อสารฯ 

คณะครุศาสตร 

2.4 อบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบการเรียนรูวิทยาศาสตร โดยใชสะเต็มศึกษาเพ่ือพัฒนา
ทักษะการเรียนรูและนวัตกรรมในยุคดจิิทัล 4.0 

คณะครุศาสตร 

2.5 เผยแพรความรูกฎหมายครอบครัวและมรดกสูชุมชน    คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 

2.6 คายภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุนสัญจร      คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 

2.7 English Edutainment Day Camp      คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 

2.8 บริการวิชาการเผยแพรวัฒนธรรมไทย-จีน      คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 

2.9 การบริหารจัดการเพ่ือพัฒนาการทองเที่ยวในชุมชน     คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 

2.10 การพัฒนาสมรรถนะในการบริหารจัดการชุมชนบานลาว คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 

2.11 การถายทอดภูมิปญญาอาหารพ้ืนบานของชุมชนบานคลองทรายเพ่ือการแลกเปลี่ยน
เรียนรูและเพ่ิมมูลคาผลิตภัณฑชุมชนสูเทศกาลบุญในวันผาปาเชามืด ตําบลคลองจิก 
อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรอียุธยา 

คณะวิทยาการจัดการ 

2.12 โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ การใชประโยชนจากจุลินทรียเพ่ือการเกษตร  คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลย ี

2.13 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาตําหรับอาหารเพ่ือสุขภาพจากเห็ดโดยการมี
สวนรวมของกลุมแปรรูปเห็ด บานคลองทราย  

คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลย ี

2.14 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการปฐมพยาบาลและการชวยฟนคืนชีพเบื้องตน คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลย ี

2.15 โครงการ การชวยชีวิตขั้นพ้ืนฐานและการใชเครื่องไฟฟากระตุกหัวใจ  คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลย ี

2.16 โครงการ การอบรมโปรแกรมคอมพิวเตอรในการวิเคราะหทางสถิติวิศวกรรม  คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลย ี

2.17 โครงการ การเขียนโปรแกรมเบ้ืองตน คณะวิทยาศาสตรฯ 

2.18 โครงการ ชาววิทย (สิ่งแวดลอม) พบนักปราชญ คณะวิทยาศาสตรฯ 



 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา  ครั้งที่  3/2562 

 

56 

 

แผนการดําเนนิงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา ประจําเดือน กุมภาพันธ 2562 

1 สถาบันวิจัยและพัฒนาประกาศรับขอเสนอโครงการวิจัย
กองทุนงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 2  

18 – 22 กุมภาพันธ 2562 สถาบันวิจัยและพัฒนา 

1. โครงการแกไขความยากจนของประชาชนในเขตชนบท 

แผนงานโครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาทองถิ่น  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  
1.1 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑจากผักตบชวาเพื่อเพิ่ม

ศักยภาพสูตลาดสากล 
9 – 12 กุมภาพันธ 2562 ต.หันสัง อ.บางปะหัน  

จ.พระนครศรีอยุธยา 

1.2 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑพวงหรีดเพ่ือเพ่ิมศักยภาพสู
ตลาดสากล   

13 – 16 กุมภาพันธ 2562 ต.บานขลอ อ.บางปะหัน 
จ.พระนครศรีอยุธยา 

1.3 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑจากกลวยเพ่ือเพ่ิมศักยภาพสู
ตลาดสากล  

20 – 13 กุมภาพันธ 2562 ต.หันสัง อ.บางปะหัน  
จ.พระนครศรีอยุธยา 

1.4 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑจากหวายเพ่ือเพิ่มศักยภาพสู
ตลาดสากล  

24 - 28 กุมภาพันธ 2562 ต.บางนมโค อ.เสนา 
จ.พระนครศรีอยุธยา 

2. โครงการมหาวิทยาลัยพี่เลี้ยง  

2.1 โครงการพัฒนาบุคลากรครู กศน. ดานการจัดทํา
แผนการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 

4-6 กุมภาพันธ 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

   
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชมุ 

รับทราบ   
 

ระเบียบวาระที่ 5.8  ผูอาํนวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศกึษา 
 

 สาระสําคัญโดยยอ 
  ผลการดําเนินงานเดือนมกราคม 2562 

1. วันที่ 27 มกราคม 2562 กิจกรรมสัมมนาระหวางฝกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1 (ครั้งที่ 2) 
ในหัวขอเรื่อง “ผลิตและเลือกใชสื่ออยางไร  ใหประสบความสําเร็จ” ของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต 
สาขาวิชาชีพครู รุนปการศึกษา 2561 ณ หองประชุม 317 
 

แผนการดําเนินงาน  เดือนกุมภาพันธ 2562 
1. วันที่  17 กุมภาพันธ 2562 สัมมนาและการจัดนิทรรศการหลังฝกปฏิบัติการการบริหาร

การศึกษา ณ หอง 3002 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย 
2. วันที่ 23 กุมภาพันธ 2562 กิจกรรมคายสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมและจิตอาสาของนักศึกษา

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู  รุนปการศึกษา 2561 ณ วัดใหญชัยมงคล  จั งหวัด
พระนครศรีอยุธยา 
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3. วันที่ 24 กุมภาพันธ 2562 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “จิตตปญญาศึกษา : การเรียนรู
ดวยหัวใจที่ใครครวญ” ของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รุนปการศึกษา 2561           
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

4. วันที่ 22 – 26 กุมภาพันธ 2562 ทัศนศึกษาดานบริหารธุรกิจของนักศึกษาหลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ รุนปการศึกษา 2561 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุน 

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

    
 

ระเบียบวาระที่ 5.9  ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบด ี

 สาระสําคัญโดยยอ 
 

งานพัสด ุ
ประจําวันท่ี 3 มกราคม 2562 –  31 มกราคม 2562 

 1. รายงานงบลงทุนประจําป พ.ศ. 2561 มีรายการที่ไมสามารถเบิกจายไดทันภายใน
วันที่ 30 กันยายน 2561 แตสามารถกันเงนิเหลื่อมปไวใชในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี ้
  1.1 รายการกอสรางอาคารเรียนศิลปกรรม 
  1.2 รายการจัดซื้อครุภัณฑกลองโทรทรรศน 24 นิ้ว พรอมอุปกรณประกอบกลอง 
จํานวน 1 ชุด ประจําศูนยดาราศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
  ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยไดมีหนังสือขอใหผูขายรายงานผลการดําเนินการใหมหาวิทยาลัย
ทราบ จํานวน 2 ฉบับ และไดประสานงานไปยังผูขายแลว โดยผูขายแจงวาจะสามารถสงมอบครุภัณฑ
ไดประมาณตนเดือนกุมภาพันธ 
 2.  รายการงบลงทุนประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขณะนี้อยูระหวางเขาสู
กระบวนการจัดซื้อจัดจาง มีรายการจัดซื้อครุภัณฑกรณีวงเงินไมเกิน 100,000 บาท สามารถเบิกจาย
ไดภายในไตรมาสท่ี 1 สวนรายการจัดซื้อครุภัณฑกรณีวงเงินตั้งแต 100,001 บาท ข้ึนไป แตไมเกิน 
500,000 บาท มีจํานวน 4 รายการ ที่สามารถเบิกจายไดภายในไตรมาสที่ 1  ไดแก 1. ครุภัณฑ      
หองสังเกตการณสอน จํานวน 1 ชุด 2. ครุภัณฑ    พลศึกษา จํานวน 1 ชุด 3. รายการจัดซื้อครุภัณฑ
หองศูนยขอมูลอยุธยาศึกษา จํานวน 1 ชุด 4. ระบบปฏิบัติงานโลจิสติกส จํานวน 1 ระบบ  
  สําหรับรายการอื่น ๆ ที่ดําเนินการเขาสูกระบวนการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส    
(e-bidding) ไดแก  
  -  ครุภัณฑชุดปฏิบัติการเทคโนโลยีดนตร ีประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
ประกาศ ผูชนะ 24 มกราคม 2562 รอพนอุทธรณ 4 กุมภาพันธ 2562 
  -  งานปรับปรุงถนนและลานจอดรถอาคาร 100 ป ลงนามสัญญาแลว สัญญาเลขที่ 
24/2562  ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2561 สิ้นสุดสัญญา 12 มีนาคม 2562 จํานวนเงิน 868,000 บาท 
  -  ครภุัณฑตูน้ําดื่ม จํานวน 20 ตู ลงนามสัญญาแลว สัญญาเลขที่ 25/2562 ลงวันที่ 
27 ธันวาคม 2561 สงเบิกการเงนิแลว 
  -  เกาอ้ีเลคเชอร 1,500 ตัว ประกาศผูชนะ 24 มกราคม 2562 รอพนอุทธรณ 4 กุมภาพันธ 2562 
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  -  ครุภัณฑโทรทัศน แอลอีดี ประกาศผูชนะเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2561 ลงนาม
สัญญาแลว สัญญาเลขที่ 36/2562 ลงวันที่ 25 มกราคม 2562 สิ้นสุดสัญญา 11 มีนาคม 2562 
จํานวนเงิน 3,290,000 บาท 
  -  หองปฏิบัติการเบเกอรี่ ประจําคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประกาศผูชนะ 24 
มกราคม 2562 รอพนอุทธรณ 4 กุมภาพันธ 2562 
  -  โปรแกรมสําเร็จรูปคาจางและเงินเดือน ประจําคณะวิทยาการจัดการ ลงนาม
สัญญาแลว สัญญาเลขที่ 32/2562 ลงวันท่ี 16 มกราคม 2562 สิ้นสุดสัญญา 15 กุมภาพันธ 2562 
จํานวนเงิน 120,000 บาท 
  -  โปรแกรมสําเร็จรูป จํานวน 2 รายการ ประจําคณะวิทยาการจัดการ ลงนาม
สัญญาแลว สัญญาเลขที่ 35/2562 ลงวันที่ 26 มกราคม 2562 สิ้นสุดสัญญา 11 มีนาคม 2562 จํานวนเงิน 
393,225 บาท 
  -  ครุภัณฑหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร ประจําคณะครุศาสตร จํานวน 1 ชุด ลงนาม
สัญญาแลว สัญญาเลขที่ 31/2562 ลงวันท่ี 15 มกราคม 2562 สิ้นสุดสัญญา 14 กุมภาพันธ 2562 
จํานวนเงิน 794,000 บาท 
  -  ครุภัณฑอุปกรณเครือขาย 2 รายการ ประจําสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ไดแก อุปกรณกระจายสัญญา 52 ตัว และอุปกรณแปลงสัญญาไฟเบอร ลงนามสัญญาแลว 
สัญญาเลขที่ 34/2562 ลงวันท่ี 23 มกราคม 2562 สิ้นสุดสัญญา 22 กุมภาพันธ 2562 จํานวนเงิน 
1,322,400 บาท 
  -  ซื้อพรอมติดตั้งครุภัณฑเครื่องสํารองกระแสไฟฟา (UPS) จํานวน 1 เครื่อง ประจํา
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ลงนามสัญญาแลว สัญญาเลขที่ 33/2562 ลงวันที่ 21 
มกราคม 2562 สิ้นสุดสัญญา 7 มีนาคม 2562 จํานวนเงิน 845,300 บาท  
     -  ครุภัณฑเครื่องเสียง จํานวน 2 รายการ ประจําสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ    ลงนามสัญญาแลว สัญญาเลขที่ 39/2562 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2561 สิ้นสุดสัญญา 2 
มีนาคม 2562       จํานวนเงนิ 602,240 บาท 
  -  ครุภัณฑคอมพิวเตอร จํานวน 2 รายการ  ประจําสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศลงนามสัญญาแลว สัญญาเลขที่ 28/2562 ลงวันที่ 10 มกราคม 2562 สิ้นสุดสัญญา 25 
กุมภาพันธ 2562 จํานวนเงิน 2,970,320 บาท 
  -  ครุภัณฑโตะเกาอี้ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร  จํานวน 120 ชุด ประจําสํานัก     
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (งบประมาณแผนดิน 100 ชุด งบบํารุงการศึกษา 20 ชุด)      
อยูระหวางเรียกตัวทําสัญญา 

   

     งานปรับปรุง (งบประมาณแผนดิน) 
  -  ปรับปรุงหองประชุม 317 ประกาศประกวดราคาถึงวันท่ี 12 กุมภาพันธ 2562    
ยื่นขอเสนอและราคา 13 กุมภาพันธ 2562 พิจารณาราคา วันที่ 14 กุมภาพันธ 2562 
  -  ปรับปรุงสระน้ํารอบอาคาร 4 ประกาศประกวดราคาถึงวันที่ 18 กุมภาพันธ 2562 
ยื่นขอเสนอและราคา 20 กุมภาพันธ 2562 พิจารณาราคา วันที่ 27 กุมภาพันธ 2562 
  -  ปรับปรุงสระน้ํารอบอาคาร 1 อาคาร 2 อยูระหวางขอความเห็นชอบราคากลาง 
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  งบบํารุงการศึกษา (เพิ่มเติม) 
  -  ครุภัณฑระบบเครือขาย (ระยะที่ 1) ประจําสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ เปนเงิน 1,976,000 บาท อยูระหวางพิจารณาผลการประกวดราคา 

 

งานสวัสดิการและหารายได 
ผลการดําเนินงาน ประจําเดือน มกราคม 2562 
1. เมื่อวันเสารท่ี 5 มกราคม 2562  ดําเนินการเดินสํารวจและตรวจรานคาท่ีจําหนายสินคา  

ในพื้นที่ตลาดนัด และจัดเก็บเงินรายไดจากรานคา (รานคาจร) ณ พื้นที่ จําหนายสินคา (ตลาดนัด) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา รายไดรานจร จํานวน 4,800 บาท (สี่พันแปดรอยบาทถวน) 

2. เมื่อวันอาทิตยที่ 6 มกราคม 2562 ดําเนินการเดินสํารวจและตรวจรานคาที่จําหนายสินคา
ในพื้นที่ตลาดนัด และจัดเก็บเงินรายไดจากรานคา (รานคาจร) ณ พื้นที่ จําหนายสินคา (ตลาดนัด) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยธุยา จํานวน 3,400 บาท (สามพันสี่รอยบาทถวน) 

3. เมื่อวันเสารที่ 12 มกราคม 2562  ดําเนินการเดินสํารวจและตรวจรานคาท่ีจําหนายสินคา
ในพื้นที่ตลาดนัด และจัดเก็บเงินรายไดจากรานคา (รานคาจร) ณ พื้นที่ จําหนายสินคา (ตลาดนัด) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา รายไดรานจร จํานวน 6,400 บาท (หกพันสี่รอยบาทถวน) 

4. เมื่อวันอาทิตยที่ 13 มกราคม 2562 ดําเนินการเดินสํารวจและตรวจรานคาที่
จําหนายสินคาในพ้ืนท่ีตลาดนัด และจัดเก็บเงินรายไดจากรานคา (รานคาจร) ณ พ้ืนที่จําหนายสินคา 
(ตลาดนัด) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จํานวน 4,800 บาท (สีพั่นแปดรอยบาทถวน) 

5. เมื่อวันเสารท่ี 19 มกราคม 2562 ดําเนินการเดินสํารวจและตรวจรานคาที่จําหนาย
สินคาในพื้นที่ตลาดนัด และจัดเก็บเงินรายไดจากรานคา (รานคาจร) ณ พื้นที่ จําหนายสินคา       
(ตลาดนัด) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จํานวน 6,200 บาท (หกพนัสองรอยบาทถวน) 

6. เมื่อวันอาทิตยที่ 20 มกราคม 2562 ดําเนินการเดินสํารวจและตรวจรานคาที่
จําหนายสินคาในพ้ืนท่ีตลาดนัด และจัดเก็บเงินรายไดจากรานคา (รานคาจร) ณ พ้ืนที่จําหนายสินคา 
(ตลาดนัด) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  จํานวน 6,800 บาท (หกพันแปดรอยบาทถวน) 

7. เมื่อวันเสารท่ี 26 มกราคม 2562 ดําเนินการเดินสํารวจและตรวจรานคาที่จําหนาย
สินคาในพื้นที่ตลาดนัด และจัดเก็บเงินรายไดจากรานคา (รานคาจร) ณ พื้นที่ จําหนายสินคา      
(ตลาดนัด) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  จํานวน 7,400 บาท (เจ็ดพันสีร่อยบาทถวน) 

8. เมื่อวันอาทิตยที่ 27 มกราคม 2562 ดําเนินการเดินสํารวจและตรวจรานคาที่
จําหนายสินคาในพ้ืนท่ีตลาดนัด และจัดเก็บเงินรายไดจากรานคา (รานคาจร) ณ พ้ืนที่จําหนายสินคา 
(ตลาดนัด) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  จํานวน 6,600 บาท (หกพันหกรอยบาทถวน) 
 
รายไดตลาดนัดประจําเดือน มกราคม 2562 จํานวน 800,279.19 บาท (แปดแสนสองรอยเจ็ดสิบ
เกาบาทสิบเกาสตางคบาทถวน)  
(ที่มาขอมูลวนัที่ 31 ม.ค. 62 งานบัญชี กองกลาง สํานักงานอธิการบด)ี 
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งานการเงินและบญัช ี
1. รายงานผลการดําเนินงาน ประจําเดือนมกราคม 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 5.10  ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. รายงานผลการรับฟ งความคิด เห็น  (ร าง )  ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา วาดวย เครื่องแบบและเครื่องแตงกายพนักงานมหาวิทยาลัยและผูทรงคุณวุฒิ    

พ.ศ. ....  ตามที่มหาวิทยาลัยฯ ไดมอบใหสภาคณาจารยและขาราชการรับฟงความคิดเห็น (ราง) 

ระเบียบมหาวิทยาลัยฯ วาดวย เครื่องแบบและเครื่องแตงกายพนักงานมหาวิทยาลัยและผูทรงคุณวุฒิ 

พ.ศ. .... ความแจงแลวนั้น  สภาคณาจารยและขาราชการไดจัดประชุมรับฟงความคิดเห็น (ราง) 

ระเบียบฯ ในวันพุธที่ 6 กุมภาพันธ 2562 มีผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 187 คน ผลการรังฟงความ

คิดเห็น ดังตอไปนี ้

1.1 การเปลี่ยนแปลงเครื่องหมายพนักงานมหาวิทยาลัย 

เห็นดวยในการเปลี่ยนแปลงเครื่องหมายพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 23 คน 

ไมเห็นดวยในการเปลี่ยนแปลงเครื่องหมายพนักงานมหาวิทยาลัย จํานวน 164 คน 

1.2 พนักงานมหาวิทยาลัยจะมีเครื่องแบบปฏิบัติราชการ (ชุดสีกากี) 

เห็นดวยที่พนักงานมหาวิทยาลัยจะมีเครื่องแบบปฏิบัติราชการ จํานวน 73 คน 
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ไมเห็นดวยที่พนักงานมหาวิทยาลัยจะมีเครื่องแบบปฏิบัติราชการ จํานวน 114 คน 
 

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชมุ 
 รับทราบ   ประธานใหนําเขาการประชุมสภามหาวิทยาลัยเปนวาระแจงเพื่อทราบจาก

ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ 
 
 

ระเบียบวาระที่ 5.11  ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน 

 สาระสําคัญโดยยอ 
 1. ผลการดําเนินงาน ประจําเดือนมกราคม – กุมภาพันธ พ.ศ. 2562 

      2. แผนการดําเนินงาน ประจําเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2562 

      3. สรุปผลการดําเนินงานตามแผนการใชจายงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จําแนกตามประเภทงบประมาณ ขอมูลสะสม 

ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 31 มกราคม 2562 

      4. สรุปผลการดําเนินงานตามแผนการใชจายงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จําแนกตามประเภทรายจาย ขอมูลสะสม ตั้งแต

วันที่ 1 ตุลาคม 2561 –  31 มกราคม 2562 

5. สรุปผลการดําเนินงานตามแผนการใชจายงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จําแนกรายหนวยงาน ขอมูลสะสม ตั้งแตวันที่ 1 

ตุลาคม 2561 – 31 มกราคม 2562 

6. สรุปผลการดําเนินงานตามแผนการใชจายงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2562 (ภาพรวม) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จําแนกรายหนวยงาน ขอมูลสะสม 

ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 31 มกราคม 2562 

      7. สรุปขาวยุทธศาสตรดานการศึกษาที่เก่ียวของ 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ    

 

ระเบียบวาระที่ 5.12  ผูอาํนวยการกองกลาง 
ขอมูลตามที่สํานักงานอธิการบดีเสนอ 

 
 

 

ระเบียบวาระที่ 5.13  ผูอาํนวยการกองพัฒนานกัศกึษา 
 

 สาระสําคัญโดยยอ 
  ผลการดําเนินงานเดือนมกราคม 2562 

1. วันที่ 9 มกราคม 2562 อบรมใหความรูการประกันคุณภาพการศึกษาแกนักศึกษา         
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย 
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2. วันที่ 9 -20 มกราคม 2562 นําตัวแทนนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัย     
แหงประเทศไทย ครั้งที่ 46 (รอบมหกรรม) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

3. วันที่  23 มกราคม 2562 จัดประชุมอาจารยที่ปรึกษา ณ หองประชุมอาคาร             
บานพลูหลวง 
 

แผนการดําเนินงานเดือนกุมภาพันธ 2562 
1. วันที่ 5 - 8 กุมภาพันธ 2562 นําคณะกรรมการสภานักศึกษา เขารวมโครงการสัมมนา

นิสิต นักศกึษา ระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 25 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
2. วันที่ 7 กุมภาพันธ 2562 บุคลากรเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือขับเคลื่อนกิจกรรม

สงเสริมประชาธิปไตยและการเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา 
3. วันที่ 13 กุมภาพันธ 2562 ประชุมจับสลากแบงสายการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัย     

ราชภัฏเขตภูมิศาสตรภาคกลาง ครั้งที่ 30 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตร ี
4. วันที่ 13 กุมภาพันธ 2562 ซกัซอมพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร ณ สนามฟุตบอล 
5. วันที่ 14 กุมภาพันธ 2562 วั นพระร าชทานนามราชภั ฏและ พิ ธี อั ญ เชิ ญตรา             

พระราชลัญจกร ณ สนามฟุตบอล 
6. วันที่ 25 - 26 กุมภาพันธ 2562 อบรมอาจารยที่ปรึกษา จังหวัดราชบุรี (สถานที่อยู

ระหวางประสานงาน) 
7. วั นที่  27 -28 กุมภาพันธ  2562 บุ คลากรเข าร วมประชุ มมหกรรมฟ าใส 

สถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ 2562 ณ แพทยสมาคมแหงประเทศไทย 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ   

 
 

ระเบียบวาระที่ 5.14  ผูอาํนวยการกองบริการการศึกษา 
 

 สาระสําคัญโดยยอ 
  ผลการดําเนินงาน เดือนมกราคม 2562 

1. วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 8 มกราคม 2562 งานประชาสัมพันธรวมกับ
คณะและกองบริการการศึกษา จัดโครงการใหความรูดานวิชาการ และแนะแนวการศึกษาตอ ประจําป
การศึกษา 2562  ณ โรงเรียนในเครือขาย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อางทอง นครนายก สุพรรณบุรี 
สระบุรี 

2. วันที่ 3 มกราคม 2562 บุคลากรกองบริการการศึกษาเขารวมประชุมชี้แจงขอเสนอ
งบประมาณรายจายลงทุน (งบประมาณแผนดิน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 จัดโดยกองนโยบาย
และแผน เวลา 13.00 น. ณ หองประชุมอยุธยา-อาเซียน 

3. วันที่ 3 -11 มกราคม 2562 นักศึกษาภาคปกติ ชั้นปที่ 1-4 ขอเปดวิชาเรียนภาค
เรียนที่ 2/2561 (ทุกคณะ) ณ กองบริการการศึกษา 
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4. วันที่ 3 -16 มกราคม 2562 นักศึกษาภาคปกติ ชั้นปที่ 1-4 ภาคเรียนที่ 2/2561 
และนักศึกษาคางรุน (ทุกคณะ) ลงทะเบียนเรียนเรียนเพ่ิมถอนรายวิชาและลงทะเบียนเรียนวิชาท่ี
นักศึกษาขอเปดผานระบบออนไลน ครั้งท่ี 2 www.aru.ac.th 

5. วันที่  7 มกราคม 2562 นักศึกษาภาคปกติทุกชั้นปเปดภาคเรียนที่  2/2561           
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

6. วันที่ 7 มกราคม 2562 ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบสัมภาษณนักศึกษาภาคปกติ 
และนักศึกษาพิการ ระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2562 (รอบ Portfolio ครั้งที่ 2) เวลา 
11.00 น. กองบริการการศึกษา www.aru.ac.th 

7. วันที่ 7 มกราคม 2562 บุคลากรกองบริการการศึกษารวมเปนเกียรติเนื่องในงานวัน
ปใหม ประจําป 2562 เวลา 17.00 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย 

8. วันที่ 7 มกราคม 2562 ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2562  
เวลา 09.00 น. ณ หองประชุมอยุธยา-อาเซียน 

9. วันที่ 7 มกราคม 2562 บุคลากรกองบริการการศึกษารวมเปนเกียรติเนื่องในงานวัน
ปใหม ประจําป 2562  เวลา 17.00 - 22.00 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยฯ 

10. วันที่ 13 มกราคม 2562 สอบสัมภาษณนักศึกษาภาคปกติและนักศึกษาพิการ ระดับ
ปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2562 (รอบ Portfolio ครั้งที่ 2)  เวลา 09.00 น.ณ มหาวิทยาลัย       
ราชภัฏพระนครศรอียุธยา 

11. วันที่  15 มกราคม 2562 ประกาศผลการคัดเลือกเปนนักศึกษาภาคปกติ และ
นักศึกษาพิการ ระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2562 (รอบ Portfolio ครั้งที่ 2) มีผูผาน       
การคดัเลือก จํานวน 668 ราย ณ กองบริการการศึกษา www.aru.ac.th 

12. วันที่ 18 มกราคม 2562 ประชุมคณะกรรมการสหกิจศึกษา ครั้งท่ี 1/2562  
เวลา 11.00 น. ณ หองประชุมอยุธยา-อาเซียน 

13. วันที่ 21 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2562รับสมัครนักศึกษาภาคปกติปกติ 
และนักศึกษาพิการ ระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2562 (รอบ 2 โควตาและการรับตรงทั่วไป) 
ณ กองบริการการศึกษา  www.aru.ac.th 

14. วันที่ 21 - 22 มกราคม 2562 บุคลากรกองบริการการศึกษา เขารวมประชุม       
เชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงและการถายทอดแผนสูหนวยงานประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยกองนโยบายและแผน ณ ไมดา รีสอรท จังหวัดกาญจนบุร ี

15. วันที่ 23 - 24 มกราคม 2562 สภาวิชาการพบผูบริหาร คณบดี รองคณบดี และ
ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 1/2562      
ตามระเบียบวาระการประชุมปกต ิณ วังน้ําเขียวโฮ เทล จังหวัดนครราชสีมา 

16. วันที่ 25 มกราคม 2562 กองบริการการศึกษารวมงานทําบุญวัดบรมพุทธาราม 
ประจําป พ.ศ. 2562  เวลา 09.30 น.ณ วัดบรมพุทธาราม 

17. วันที่ 25 มกราคม 2562 ประชุมคณะกรรมการเรงรัดติดตามการใชงบประมาณ
รายจาย ประจําปงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 4/2562 เวลา 13.30 น. ณ หองประชุมอยุธยา-อาเซียน 
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18. วันที่ 26 มกราคม 2562 กองบริการการศึกษารวมกิจกรรมแตงไทยทําบุญตักบาตร
ยามเชา วันเสาร-อาทิตย สัปดาหแรกของเดือน เวลา 06.00 น. ณ บริเวณถนนนเรศวร                 
วัดมหาธาตุ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

19. วันที่ 28 มกราคม 2562 ประชุมพิจารณารางตัวบงชี้ประกันคุณภาพของสํานักงาน
อธิการบดี ครั้งท่ี 1/2562  เวลา 13.30 น. ณ หองประชุมประกันคุณภาพ 

20. วันที่ 28 -31 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 1 - 7 กุมภาพันธ 2562 นักศึกษาภาคปกติ 
และภาคพิเศษ ประจําภาคเรียนที่ 2/2561 พิมพใบแจงหนี้และชําระเงินผานธนาคารกรุงเทพหรือ
ธนาคารไทยพาณิชยทุกสาขา ณ ธนาคารกรุงเทพหรือธนาคารไทยพาณิชยทุกสาขา 

21. วันที่ 29 มกราคม 2562ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและดําเนินงานประกันคุณภาพ
การศกึษา ระดับมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2562 เวลา 13.30 น. ณ หองประชุมอยุธยา-อาเซียน 

22. วันที่ 29 มกราคม 2562 ประชุมคณะกรรมการสหกิจศึกษา ครั้งท่ี 2/2562   
เวลา 10.00 น. ณ กองบริการการศึกษา 

23. วันที่  29 มกราคม 2562 มหาวิทยาลัยรับนักศึกษา "โครงการทุนอุดมศึกษา                     
เพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนใต" ระยะที่ 3 ประจําปการศึกษา 2562 (กลุม 1) สาขาวิชาละ 5  ที่นั่ง ยกเวน
คณะครุศาสตร เวลา 13.00 น. ณ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กองบริการการศึกษา 

24. วันที่ 30 - 31 มกราคม 2562 นักศึกษาภาคปกติ และนักศึกษาพิการ ระดับปริญญา
ตรี ประจําปการศึกษา 2562 (รอบ Portfolio) ที่ผานการคัดเลือกยืนยันสิทธิ์ในระบบ TCAS เว็บไซต 
ทปอ. 

25. วันที่ 31 มกราคม 2562 เจาหนาที่กองบริการการศึกษา 4 รายเขารวมประชุมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง “การรับฟงขอเสนอแนะ และแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัยเพื่อการประเมิน
มหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561  เวลา 08.30-12.00 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย 

 
แผนการดําเนินงานเดือนกุมภาพันธ 2562 
1. วันที่ 21 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2562 รับสมัครนักศึกษาภาคปกติปกติ 

และนักศึกษาพิการ ระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2562 (รอบ 2 โควตาและการรับตรงทั่วไป)  
(ยกเวนวันหยุดราชการ) ณ กองบริการการศึกษา  www.aru.ac.th 

2. วันที่ 2 กุมภาพันธ 2562 รายงานตัวนักศึกษาภาคปกติปกติ และนักศึกษาพิการ 
ระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2562 (รอบ Portfolio) มีผูผานการคัดเลือก จํานวน 1,241 ราย 
เวลา 08.30 -12.00 น. ณ หองประชุมอาคาร 100 ป ศูนยภาษาและคอมพิวเตอร 

3. วันที่ 6 กุมภาพันธ 2562 ประชุมคณะกรรมการบริหารหมวดวิชาศึกษาทั่วไป      
เพ่ือรวมกําหนดมาตรฐาน ผลการเรียนรูของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 เวลา 13.30 น. ณ หองประชุมอยุธยา-โปรตุเกส 

4. วันที่ 12 กุมภาพันธ 2562 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 
2/2562 เวลา 13.00 น. ณ หองประชุมอยุธยา-อาเซียน 
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5. วันที่ 13 กุมภาพันธ 2562  ถึงวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 มหาวิทยาลัยจัดกิจกรรม
สงเสริมและพัฒนาการเรียนรูนักศึกษาสหกิจศึกษา “หลักสูตรการเตรียมความพรอมกอนออกสหกิจ
ศึกษา” ครั้งที่ 1 ณ หอง 47201  อาคารสวนหลวงคางคาว 

6. วันที่  14 กุมภาพันธ 2562งดการเรียนการสอนภาคปกติทุกชั้นป ภาคเรียนที่ 
2/2561 เนื่องจากมีกิจกรรมวันพระราชทานนามราชภัฏและพิธีอัญเชิญตราพระราชลัญจกร            
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย 

7. วันที่ 20 กุมภาพันธ 2562 ประกาศตารางสอบนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 
2/2561 ณ กองบริการการศึกษา www.aru.ac.th 

8. วันที่ 23 -24 กุมภาพันธ 2562 กองบริการการศึกษาจัดโครงการปรับปรุงและ
พัฒนารายวิชาศึกษาทั่วไป ณ นอกสถานที่ 

9. วันที่ 27 กุมภาพันธ 2562 ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 2/2562      
เวลา 09.00 น.ณ หองประชุมอยุธยา-อาเซียน 

10. วันที่ 28 กุมภาพันธ 2562 นักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ  ประจําภาคเรียนที่ 1/2561 
รับใบรับรองคุณวุฒิ และผลการเรียนฉบับจริง จํานวน 150 ราย เวลา 08.30 น. ณ กองบริการการศึกษา 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ   

ระเบียบวาระที่ 5.15  หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน 

 สาระสําคัญโดยยอ 
  ผลการดําเนินงาน เดือนมกราคม 2562 

1. วันที่ 8 มกราคม 2562 รายงานสรุปการรับ – จาย เงินรายไดตลาดนัด และรายงาน
สรุปขอมูลเงินรายไดตลาดนัดท่ีไดรับจัดสรร ประจําเดือนธันวาคม พ.ศ.2561 ตรวจสอบการรับ – จาย 
เงินรายไดตลาดนัด   

2. วันที่ 10 มกราคม 2562 แบบประเมินตนเอง (Self-Assessment) ของหนวย
ตรวจสอบภายใน ประเมินผลการปฏิบัติงานประจําปของหนวยตรวจสอบภายใน  เพ่ือรายใหกับ
มหาวิทยาลัยทราบ และดําเนินการสงรายงานผลการประเมินตนเองให กับกรมบัญชีกลาง  
กระทรวงศึกษาธิการ และสํานักงานตรวจเงินแผนดินทราบตอไป   

3. วันที่ 29 มกราคม 2562 รายงานผลการตรวจสอบงบทดลองเงินนอกงบประมาณ 
ประจําเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2561 ดําเนินการตรวจสอบงบทดลองเงินนอกงบประมาณ  ประจําเดือน
พฤศจิกายน พ.ศ.2561 ของระบบบัญชี 3 มิติ  และไดเสนอแนะใหงานการเงินและบัญชีดําเนินการ
ตรวจสอบและแกไขใหถูกตอง  

4. วันที่ 2 กุมภาพันธ 2562 การรับ-จายเงินของสวนราชการผานระบบอิเล็กทรอนิกส 
(e-Payment) ตรวจสอบการรับ-จายเงินของสวนราชการผานระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Payment)  
มีการปฏิบัติงานเปนไปตามขอสั่งการของกรมบัญชีกลาง และมีการบันทึกบัญชีถูกตอง ครบถวนเปนไป
ตามระเบียบ  
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5. ตรวจสอบดานการจัดซื้อจัดจาง  (Compliance)  ตรวจสอบการปฏิบัติงานจัดซื้อจัด
จางตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.2560  และระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.2560 อยูระหวาง
ดําเนินการ 
 

แผนการดําเนินงานเดือนกุมภาพันธ 2562 
1. ตรวจสอบงบทดลองเงินนอกงบประมาณประจําเดือน  ตรวจสอบครุภัณฑประจํา

หนวยงาน เพ่ือใหทราบวามีการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการที่เก่ียวของ  เพื่อให
ทราบวาครุภัณฑมีอยูจริง 

2. การปฏิบัติตามมาตรการแกไขปญหาหนี้คาสาธารณูปโภคคางชําระของสวนราชการ 
3. การบริการใหคําปรึกษา  เพื่อเ พ่ิมคุณคาและปรับปรุงกระบวนการทํางาน          

การควบคุมภายใน 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ   

 

ระเบียบวาระที่ 5.16  ประธานคณะกรรมการดําเนินงานศูนยฝกปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ 
(อาคารสวนหลวง) 

 

 สาระสําคัญโดยยอ 
 

สรุปการดําเนินงานในชวง 1 - 31 มกราคม 2562 

ศูนยฝกปฏิบัติการวิชาชีพทางธุรกิจ (อาคารสวนหลวง) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ศูนยฝกปฏิบัติวิชาชีพทางธุรกิจ (อาคารสวนหลวง) ขอสรุปผลการดําเนินงานใน เดือน มกราคม 2562 

เพ่ือแจงตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งท่ี 02/2562 มีรายละเอียด

ดังตอไปนี้ 
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1. รายไดจากการใหบริการ เดือน มกราคม 2562 ศูนยฝกปฏิบัติการวิชาชีพทางธุรกิจ 

(อาคารสวนหลวง) 
 

ลําดับท่ี ประเภทของบริการ จํานวนการใช
บริการ (ครั้ง) 

จํานวนเงิน (บาท) 
 

1 หองพักเดี่ยว (เตียงคู)  266 205,025.00 
2 หองพักเตียงรวม 42 47,400.00 
3 หองประชุมศรีอยุธยา 7 14,500.00 
4 หองประชุมศรีรามเทพ 2 5,000.00 
5 หองจัดเลี้ยง 2 3,000.00 
6 รายไดอื่น  (คาเชาตูน้ํา)  660.00 
7 รายไดอื่น (ดอกเบี้ยธนาคาร)  0.00 

รวมรายรับเงินท้ังสิ้น  275,585.00 
 

 

2. รายจายของเดือน มกราคม 2562 ศูนยฝกปฏิบตัิการวิชาชพีทางธุรกิจ (อาคารสวนหลวง) 
 

ลําดับที่ หมวดเงินรายจาย หนวย (บาท) 
1 คาจางชั่วคราว 81,762.00 
2 คาตอบแทน  12,434.00 
3 คาใชสอย 16,673.35 
4 คาวัสดุ 6,750.00 
5 คาครุภัณฑคอมพวิเตอรแบบตั้งโตะ HP 1 เครื่อง 16,000.00 

รวมรายจายท้ังสิ้น 133,619.35 
กําไรสุทธิ 141,965.65 

 

  มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ   
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ระเบียบวาระที่ 5.17  ประธานศูนยภาษาและการศึกษานานาชาต ิ
 

 สาระสําคัญโดยยอ 
การดําเนินงานของโครงการจัดตั้งศูนยการศึกษานานาชาติ 

ที ่ รายการ ระยะเวลา 

1 อบรมเตรียมความพรอมภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษา ระดับ 
A1 โดยมีนักศึกษาเขารวมการอบรม จํานวน 300 คน  

28 มกราคม 2562 
- 31 มีนาคม 2562 

2 อบรมเตรียมความพรอมภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษา ระดับ 
A2 โดยมีนักศึกษาเขารวมการอบรม จํานวน 450 คน 

3 อบรมเตรียมความพรอมภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษา ระดับ 
B1 โดยมีนักศึกษาเขารวมการอบรม จํานวน 200 คน 

4 อบรมเตรียมความพรอมภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษา ระดับ 
B2 โดยมีนักศึกษาเขารวมการอบรม จํานวน 150 คน 

5 ตอนรับและประชุมเจรจาขยายความรวมมือระหวางคณะ
ผูบริหาร อาจารย เจาหนาที่ และนักศึกษาจาก Gongqing 
College of Nanchang University กับมหาวิทยาลัยราชภัฎ
พระนครศรีอยุธยา โดยไดรับเกียรติจาก อาจารยจิรศักดิ์ ชุมวรา
นนท รองอธิการบดีฝายบริหาร เปนประธานการประชุม 

21 มกราคม 2562 

6 พานักศึกษาจาก Gongqing College of Nanchang 
University จากโครงการอบรมระยะสั้นฯ แจงเขาพักที่หออูทอง 
กับสํานักงานตรวจคนเขาเมือง  

23 มกราคม 2562 

7 พานักศึกษาจาก Gongqing College of Nanchang 
University จากสาขาวิชาเศรษฐศาสตรการเงินการธนาคาร 
ดําเนินการเรื่อง  
แจง 90 วัน และการขออยูตอในราชอาณาจักร  

23 มกราคม 2562 

8 การดําเนินการทํา ราง ประกาศเก็บคาธรรมเนียมการสอบวัด
มาตรฐานภาษาอังกฤษ  

มกราคม 2562 

9 โครงการอบรมระยะสั้น สําหรับนักศึกษาจาก Gongqing 
College of Nanchang University โดยมีการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ จํานวน 48 ชั่วโมง และภาษาไทย จํานวน 48 
ชั่วโมง  

28 มกราคม 2562 
– 18 มีนาคม 2562 

10 คายภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ สําหรับนักศึกษาคณะครุศาสตร 
ณ บานภูฟารีสอรท อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุร ี

8-10 กุมภาพันธ 2562 

11 คายภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ สําหรับนักศึกษาคณะวิทยาการ
จัดการ 
ณ โรงแรมบานไมหอม อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุร ี

25-27 กุมภาพันธ 2562 
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กิจกรรมไตรมาส 3 ของโครงการจัดตั้งศูนยการศึกษานานาชาต ิ

ที ่ รายการ ระยะเวลา 

1 อบรมเตรียมความพรอมภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษา ระดับ 
A1 โดยมีนักศึกษาเขารวมการอบรม จํานวน 300 คน  

 

2 อบรมเตรียมความพรอมภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษา ระดับ 
A2 โดยมีนักศึกษาเขารวมการอบรม จํานวน 300 คน 

 

3 อบรมเตรียมความพรอมภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษา ระดับ 
B1 โดยมีนักศึกษาเขารวมการอบรม จํานวน 200 คน 

 

4 อบรมเตรียมความพรอมภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษา ระดับ 
B2 โดยมีนักศึกษาเขารวมการอบรม จํานวน 200 คน 

 

5 จัดสอบวัดระดับความรูความสามารถภาษาอังกฤษTOEFL ITP 
สําหรับนักศึกษาจํานวน 200 คน 

 

6 อบรมเชิงปฏิบัติการภาษาอังกฤษเพ่ือสอบและสมัครงาน 
สําหรับนักศึกษาจํานวน 600 คน 

 

7 คายภาษาอังกฤษเชิงวิชาการสําหรับคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร สําหรับนักศึกษาจํานวน 600 คน 

 

8 การสอบวัดระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ 20 พฤษภาคม 2562 
 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ   

 

ระเบียบวาระที่ 5.18  ประธานศูนยบมเพาะวิสาหกิจ (UBI) 
 

 สาระสําคัญโดยยอ 
ผลการดําเนินงาน ประจําเดอืนมกราคม 2562 
1. วันที่ 7 มกราคม 2562ประชุมคณะกรรมการชมรม SE UBI club เพ่ือมอบหมาย

งานตามปฏิทินการดําเนินงานชมรม ณ หองประชุมอินทนิล 3  
2. ในวันเสารที่ 12 มกราคม 2562 ตัวแทนชมรม SE UBI club รวมจัดกิจกรรมวันเด็ก

แหงชาติ ณ ศูนยการคาอยุธยาพารค ณ ศูนยการคาอยุธยาพารค 
3. วันที่ 25 มกราคม 2562ประชุมสมาชิกชมรมนักศึกษา SE UBI club เพ่ือเตรียมจัด

โครงการบําเพ็ญประโยชนตามตัวชี้วัดของกองพัฒนานักศึกษาโดยจะนํานักศึกษาปลูกปา และศึกษาดู
งานนอกสถานที่ ณ คลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม ชวงเดือนมีนาคม จํานวน 35 คน เวลา 11.00 น.       
ณ หองประชุมอินทนิล 1  

4. วันที่ 25 มกราคม 2562ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานศูนยบมเพาะวิสาหกิจ     
ครั้งที่ 1/2562 เพ่ือชี้แจงเก่ียวกับคําสั่ง หนาที่ภาระการทํางาน และแผนการเนินงานของทางศูนยบม
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เพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ซึ่งคณะกรรมการไดเสนอแนะแนวทางในการ
ดําเนิน เพ่ือใหทางศนูยบมเพาะนําไปใชในการพัฒนาตอไป เวลา 13.00 น. ณ หองประชุมอินทนิล 1 

5. วันที่ 21 มกราคม 2562  เวลา 10.00 – 12.00 น.ประชุมกรรมการบริหารศูนยบม
เพาะวิสาหกิจ ครั้งท่ี 1/2562 มีสาระสําคัญ ดังนี ้ 

- เสนอใหแตงตั้งคณะกรรมการศูนยบมเพาะวิสาหกิจ โดยแยกเปนฝายเพื่อใหมี
หนาท่ีที่ชัดเจนยิ่งขึ้น ดังนี้ ฝายบมเพาะผูประกอบการ  รับผิดชอบโดยรองผูอํานวยการฝายบมเพาะ
ผูประกอบการ   ฝายบมเพาะนักศึกษา  รับผิดชอบโดยรองผูอํานวยการฝายบมเพาะนักศึกษา       
ฝายบริหารงาน  รับผิดชอบโดยรองผูอํานวยการฝายบริหารงาน  

- เสนอใหทบทวนคําสั่งคณะกรรมการบริหาร โดยใหคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
เปนรองประธานกรรมการ , ผูอํานวยการศูนยบมเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
เปนเลขานุการ และรองผูอํานวยการศูนยบมเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
เปนผูชวยเลขานุการ   

- ใหจัดทําคูมือศูนยบมเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดย
มีเนื้อหาคูมือเก่ียวกับความเปนมา นโยบาย วัตถุประสงค โครงสราง และกระบวนการบมเพาะอยาง
ชัดเจน ตามตัวชี้วัดการรายงานผลรอบ ๓๖๐ วันจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพ่ือให
เกิดความชัดเจนในการดําเนินงานยิ่งขึ้น   

- ใหจัดทําแผนการปฏิบัติราชการประจําป โดยจัดทํารายละเอียดโครงการ และ
แผนการใชจายงบประมาณประจําป เพ่ือเปนกรอบแนวทางในการดําเนินงานของศูนยบมเพาะ
วิสาหกิจ และเปนเครื่องมือสําหรับผูบริหารในการกํากับดูแล และติดตามผลการดําเนินงานของ
โครงการ/กิจกรรมตาง ๆ ในแตละผลผลิตใหสามารถดําเนินการไดตามเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ 
มีความคุมคา เกิดประโยชนสูงสุดตอการบริหารราชการ 

- นางสาวฤดี เสริมชยุต ผูอํานวยการศูนยบมเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ขอลาออกจากตําแหนงผูอํานวยการศูนยบมเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา เนื่องจากอยูระหวางการศึกษาในระดับปริญญาเอก  และอยูในขั้นตอนการจัดทํา
ดุษฎีนิพนธ  ซึ่งเกรงวาหากรับตําแหนงผูอํานวยการศูนยบมเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยาตอไป การจัดทําดุษฎีนิพนธจะไมแลวเสร็จ ดังนั้น ประธานท่ีประชุม มอบหมายให 
ดร.กิติมา ทามาลี เปนผูอํานวยการศนูยบมเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดย
ใหจัดคณะทํางานที่มีความเหมาะสมขึ้นมาใหม และใหเริ่มถายโอนงานจากคณะทํางานชุดปจจุบันได
ทันทณี  หองประชุมอยุธยา – โปรตุเกส 

 

แผนการดําเนินงาน เดือนกุมภาพันธ 2562 
1. วันที่ 9 กุมภาพันธ 2562 ประชุมคณะกรรมการชมรม SE UBI club  ณ หองประชุม

อินทนิล 1 
2. วันที่ 14 กุมภาพันธ 2562 เขาพบผูประกอบการ ศูนยจําหนายอาหารทะเลแชแข็ง 

Market food ตลาดแกรนด (นายมีณวัชร รัตตัญู) ศูนยจําหนายอาหารทะเลแชแข็ง Market food 
ตลาดแกรนด 
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3. วันที่ 16 กุมภาพันธ 2562 เขาพบผูประกอบการ ผลิตภัณฑกันแดด Just you 
(นางสาววรรณภรณ คุณากรสุทธิพันธ) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

4. วันที่ 18 กุมภาพันธ 2562 ติดตามผลการดําเนินงาน ของผูประกอบการ มิสเตอร
บัคฟูด (นายวรวิทย มีรีวี) บริษัท มิสเตอรบัคฟูด (ประเทศไทย) จํากัด 

5. วันที่ 23 กุมภาพันธ 2562 ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานศูนยบมเพาะวิสาหกิจ 
ครั้งที่ 2/2562 ณ หองประชุมอินทนิล 1 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชมุ 
รับทราบ   

ระเบียบวาระที่ 5.19  รองอธิการบด ี

ระเบียบวาระที่ 5.19.1  รองอธิการบดีฝายบริหาร 
  

 สาระสําคัญโดยยอ 
 

โครงการพัฒนามหาวิทยาลัยสูการเปนมหาวิทยาลัยสีเขียว Green University 
 

สัญลักษณโครงการ - กระรอก ในทายกมือแสดงสัญลักษณมินิฮารท  
   - กระรอกเปนสัตวที่อยูในมหาวิทยาลัย มักอาศัยในบริเวณท่ีมีตนไมขนาด
     ใหญ จึงใชกระรอกทดแทนความสมบูรณของสิ่งแวดลอมภายใน 

   มหาวิทยาลัยสีเขียว    
- ปจจุบันแจกจายใหแตละโครงการนําไปใชประกอบกิจกรรม (ภาพวาดขึ้น    

ใหมลิขสิทธของมหาวิทยาลัย) 
 

     
 
คําขวัญโครงการ  ARU together green 
   แสดงใหเห็นความพรอมเพรียงของนักศึกษาและบุคลากรในการมุงสู 
   มหาวิทยาลัยสีเขียว  
คําสั่งดําเนินงาน  คําสั่งดําเนินงานของทุกโครงการในคําสั่งที่ ๗๔๘/๒๕๖๑ 
ชวงการดําเนินงาน  1 ต.ค. 2561- 31 ม.ค. 2562 
เวปไซด   www.green.aru.ac.th (อยูระหวางการรวบรวมขอมูล เพ่ือนําเสนอในเวปไซต) 
การจัดลําดับ มหาวิทยาลัยสีเขียว UI GreenMetric 2019 (ติอตอดวย email 

green@aru.ac.th) 
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ไดทําการสมัครเขารวมโครงการแลว  และจะไดมีการจัดประชุมเพ่ือแจก
แจงหนาที่ในการจัดทําเอกสารเพ่ือชี้แจงการประเมินตนเองตอคณะกรรมการ UI GreenMetric 2019 
ภายในเดือนพฤษภาคม 2562 (ขอเชิญรองอธิการฝายบริหารเปนประธานและมอบหนาที่แก
คณะกรรมการ ในเดือนกุมภาพันธ) 

https://questionnaire.greenmetric.ui.ac.id/login/ 
Username: aru.ac.th 
Password: aru123 

1. ประยุกตศิลปเพื่อการพฒันาอยางย่ังยืน 

 ทําการออกแบบงานศิลปะ การกําหนดจุดวาง 

 รวบรวมวัสดุ อุปกรณ ที่รอการจําหนวยจากสํานักวิทยบริการเพ่ือใชในการผลิต

ชิ้นงาน  

 ออกแบบ และทดสอบวัสดุเพ่ือผลิตชิ้นงาน โดยใชสวนของขวดพลาสติก ถุงพลาสติก 

ปายไวนิล  

 หัวหนาโครงการและนักศึกษาสาขาประยุกตศิลปรวมพัฒนาแนวคิดสําหรับชิ้นงาน

เพ่ิมเติม 

 เตรียมขอบันทึกเปลี่ยนหมวดเงินคาใชสอยเปนคาครุภัณฑ เนื่องจากวัสดุที่ซื้อมา

ประกอบกอใหเกิดชึ้นงานที่คงทน  
 

2. การกําจัดใบไมดวยไสเดือน ตนแบบกิจการเพื่อสังคม 

 ศึกษาการทดแทนวัสดุเลี้ยงไสเดือนดวยเศษหญาสนาม ซึ่งปกติการเลี้ยงไสเดือนใน

ระยะเพิ่มจํานวนจําเปนตองมีการใหอาหารตั้งตนเปนมูลสัตวและขุยมะพราว  

 อบรมนกัศึกษา ถึงวิธีการเลี้ยง และดูแลไสเดือนเพื่อผลิตมูลไสเดือน 

 เริ่มผลิตมูลไสเดือนจากเศษผัก 

 การพัฒนาการผลิตมูลไสเดือนจากเศษใบไมเสร็จสมบูรณ และมีการบรรจุมูลไสเดือน

เพ่ือเตรียมจัดจําหนาย โดยทําความรวมมือกับรานคาในตลาดตนไมบึงพระราม โดย

บูรณาการกิจกรรมการผลิตมูลไสเดือนเขากับกิจกรรมการฝกประสบการณภาคสนาม

ของนักศึกษาชั้นปที่ 1 สาขาเทคโนโลยีการผลิตพืช  และการวิเคราะหองคประกอบ

ของมูลไสเดือนกับนักศึกษาสาขาสิ่งแวดลอม 

 เตรียมทดสอบและพัฒนามูลไสเดือนจากเศษหญา 
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3. การบริหารจัดการขยะในโรงอาหารอยางมีประสิทธิภาพ 

 ทําการจัดซื้อถังขยะพลาสติกแลว และอยูระหวางการออกแบบสติกเกอรระบุชนิด

ของขยะ จํานวน 8 ชนิด  คาววาติดตั้งภายในเดือนกุมภาพันธ  2562 

 อยูระหวางการจัดหาใบเสนอราคา แกวพลาสติกชนิดที่สามารถลางดวยเครื่องลาง

อัตโนมัติ (ฝายอาคาร) 

 ผูรับเหมาจัดนิทรรศการลดใชพลาสติกในโรงอาหาร พัฒนาแนวคิดและออกแบบ

กราฟฟก  

 อยูระหวางการรอติดตั้งปายรณรงคลดการใชกลองโฟมและหลอดดูด  

 

4. บริหารจัดการขยะใจ ควจ. 

 ศึกษารูปแบบการแยก และรูปแบบถังขยะที่เหมาะสม  

 ดําเนินการซื้อถังขยะแลว และติดตั้งทั้งภายในและภายนอกอาคาร 

 ทําการอบรมนักศึกษา เรื่องการแยกขยะ 
 

5. การบริหารจัดการขยะพิษใน ควท. 

 ไดศึกษารูปแบบการแยก และรูปแบบถังขยะที่เหมาะสม  

 ประสานงานกับหนวยงานรับกําจัดขยะพิษจากหนวยงานรัฐและเอกชนเรียบรอยแลว  

 อบรมเรื่องการกําจัดสารพิษและสารเคมีในหองปฏิบัติการแกอาจารยและผูสนใจ  

 อยูระหวางการแกไขเอกสารซื้อจางถังขยะ 
 

6. หองสมุดกิจกรรมสีเขียว (Hand-on green lidrary) 

 ขอความรวมมือกับรายวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในชีวิตประจําวัน เพ่ือให

นักศึกษาไดเขารวมเขาฝกการ recycle ขยะเปนของใชชนิดตาง ๆ จากหลอดดูดที่ใช

แลว  

 การอบรมนักศึกษาในรุนภาคเรียนที่ 1/2561 จํานวน 150 คน นักศึกษาเขารวม

โครงการ หองสมุดกิจกรรมสีเขียว ไดผลิตชิ้นงานจากของเหลือใช เชนหลอดดูด 

กระดาษ ผลิตเปน ดอกไม ตะกรา และการทําเปเปอรมาเช  

 อยูระหวางการเตรียมการอบรมนักศึกษาในรุนภาคเรียนที่ 2/2561 จํานวน 150 คน 
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7. จักรยานปนรู ปนสุขภาพ (ARU Bike Sharing) 

 สืบคนราคาและออกแบบจุดจอดรถจักรยานประเภทซื้อขาดประจําคณะ  

 เนื่องจาก mobile อยูระหวางการปรับเปลี่ยนผูบริหาร จึงคาดวาจะสามารถได

ขอสรุปเก่ียวกับราคา และสัญญาภายในเดือนกุมภาพันธนี้ อนึ่งหากการเจราจาไม

สําเร็จภายในเดือนกุมภาพันธนี้ คณะกรรมการกําหนดใหตองมีการจัดซื้อจักรยาน

และทําจุดจอดภายในมหาวิทยาลัย 
 

8. การพัฒนารายวิชาศึกษาทั่วไปเลือก วิชาพลเมืองสีเขียว 

 อยูระหวางการจัดทําคาํสั่งเพ่ือแตงตั้งกรรมการผูวิพากษรายวิชา  

 จัดเตรียมราง มคอ.3 เรียบรอยแลว เพ่ือเตรียมเสนอใหมีการวิพากษรายวิชาตอไป  

  
9. กระบวนการเตรียมความพรอมนักศึกษาใหมหัวใจสีเขียว (กองพัฒนานักศึกษา) 

 กําหนดใหมีโครงการ จัดการประกวดการรณรงคเพื่อการรักษาสิ่งแวดลอมใน

มหาวิทยาลัย  

 เนื่องจากกองพัฒนานักศึกษามีภารกิจจํานวนมาก และดวยอาจารยฤดี เสริมยุต 

ดําเนินกิจกรรม รณรงคในการเรียนการสอนอยูแลว เพ่ือใหเกิดการบูรณาการ

กิจกรรมกับนักศึกษา จึงใหอาจารยฤดี เสริมยุตเขามารวมดําเนินกิจกรรมกับกอง

พัฒนานักศึกษา ซึ่งหากวาจะมีกิจกรรมรณรงคเกิดข้ึนในไตรมาส 2 นี้  
 

10. การประเมินคารบอนฟุตพริ้นทขององคกร เพื่อการจัดการอยางมีประสิทธิภาพ 

 ทําความรวมมือกับ บริษัท คิด คิด จํากัด นําแอพพลิเคชั่น Ecolife มาใชใน

รานอาหาร รานคา และรานสะดวกซื้อในมหาวิทยาลัย เพ่ือตรวจสอบการลดขยะ

ประเภทใชครั้งเดียวท้ิง และการประเมินคาคารบอนฟุตพริ้นทแยกตามชนิดของขยะ 

 จัดทําสื่อรณรงคใหมีการใชแอพพลิเคชั่น Ecolife 

 ประกาศผูมีคะแนนสูงสุดของเดอืนมกราคม  2562  

 เตรียมการรวบรวมขอมูลการใชไฟฟา น้ํา และเชื้อเพลิงของมหาวิทยาลัย เพ่ือใชใน

การประเมินคาการปลดปลอยคารบอนองคกร 
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11. เพิ่มและทดแทนตนไมในเขตมหาวิทยาลัย 

 มีการรวบรวมขอเสนอของกรรมการ เพ่ือใชวางแผนการปลูกตนไมโดยรวมใน

มหาวิทยาลัย 

 อยูระหวางการเตรียมเอกสารซื้อจาง เพื่อปลูกทดแทนตนไม  
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12. ระบบการจัดการขยะสวนกลางของมหาวิทยาลัย 

 มีการรวบรวมขอมูล ขอคิดเห็นของคณะกรรมการถึงการคัดแยก และการหารูปแบบ

ถังขยะ 

 มีการออกแผนปายระบุประเภทของถังขยะเพ่ือลงความเห็นนําไปใชรวมกัน 

 ติดปายแยกชนิดถังขยะในถังขยะสวนกลางของมหาวิทยาลัย  

 เตรียมใหความรูแมบาน และซักซอมความเขาใจ เกี่ยวกับปญหาของการมีถังขยะ

แยกกระจายและไมมีปายระบุจํานวน นอกจากนี้พบวา แมบานแยกถังขยะออกจาก

กัน โดยไมไดคํานึงความเหมาะสม 
 

ขอสังเกตุที่นาสนใจ  มหาวิทยาลัยควรกําหนดจุดทิ้งขยะและเวลาที่ทิ้งขยะของแมบาน เนื่องจาก
ปจจุบันถังขยะเต็มเพราะแมบานนําขยะจากอาคารมาถิ้งในถังขยะแยกประเภท จึงทําใหการแยกขยะ
ของนักศึกษายังไมประสบผลสําเร็จ แมจะมีการแยกเพียง 3 ประเถท และถึงแมจะเตรียมถังขยะทั่วไป
ไว ถึง 4 ถังตอจุด พบวาไมเพียงพอตอการทิ้ง เนื่องจากแมบานทิ้งขยะตลอดเวลา 
 
13. การสรางและพัฒนาแผนการจัดการมหาวิทยาลัยดวยประสบการณมหาวิทยาลัยสีเขียวพี่เลี้ยง 

 กรรมการผูรับผิดชอบโครงการคัดเลือก แหลงทัศนะศึกษาและดูงานของ

คณะกรรมการ  

 อาจารยไชย มีหนองหวา รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏวลัยอลงกรณ ตอบรับให

เขาศึกษาดูงาน และรอกําหนดวันที่เหมาะสม 

 
14. การจัดการความรูและการแลกเปลี่ยนความรูเกิดขึ้นระหวาง 4 คณะ และหนวยงานอื่น ๆ 

 จัดทําแผนปฏิทินการประชุมเพื่อจัดทํา  KM ของ 4 หนวยงาน 

 ทําการออกแบบใบบันทึกการดําเนินงานตามกระบวนการ KM แลว 

 รอชี้แจงการกรอกแบบบันทึกการดําเนินงานในการประชุมใหญ ของคณะกรรม

โครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว ภายในเดือนกุมภาพันธ 2562 

*************************** 
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1. งานอาคารสถานที ่ 

1.1 ความคืบหนาการปรับปรุงถนนสายหลัก อยูระหวางการติดตั้งสายสงไฟฟา การทําผิวทางเทา 

ทําโครงหลังคาสวนที่เหลือ การกอสรางปอมรักษาความปลอดภัย คาดวาจะดําเนินการแลว

เสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ 2562 นี ้

1.2 งานปรับปรุงอนุสรณสถานฯ อยูระหวางดําเนินการ คาดวาจะแลวเสร็จภายในเดือน

กุมภาพันธ 2562 

1.4 อยูระหวางกระบวนการหาผูรับจางงานปรับปรุงสระน้ําหนาอาคาร 1,2,4 และงานปรับปรุง

อาคาร 317 คาดวาจะไดผูรับจางและเริ่มงานปรับปรุงไดภายในเดือน มีนาคม 2562 

1.5 ไดจัดทําเอกสารแบบรูปรายการ และ BOQ สงสํานักงบประมาณประกอบคําของบประมาณ

เพ่ือการปรับปรุงสิ่งกอสรางสําหรับปงบประมาณ พ.ศ.2563 ดังรายการตอไปนี้ (จัดลําดับตาม

ความจําเปนเรงดวน) 

 1.5.1 ปรับปรุงอาคาร 5 งบประมาณ 15,000,000 บาท 

 1.5.2 ปรับปรุงอาคาร 4 งบประมาณ 15,000,000 บาท 

 1.5.3 ปรับปรุงอาคารฝกกีฬาในรม 1 (โรงยิมฯ 1) งบประมาณ 10,000,000 บาท 

 1.5.4 ปรับปรุงพ้ืนชั้นดาดฟา อาคารศูนยภาษาและคอมพิวเตอร งบประมาณ 2,300,700 บาท 

1.5.5 ปรับปรุงพ้ืนหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 31105 อาคารศูนยภาษและคอมพิวเตอร 

งบประมาณ 492,200 บาท 

 1.5.6 ปรับปรุงอาคารสวนหลวง งบประมาณ 20,000,000 บาท 

 1.5.7 ปรับปรุงสนามกีฬากลางแจง งบประมาณ 29,000,000 บาท 

 1.5.8 ปรับปรุงอาคารวิทยบริการ (อาคารหองสมุดหลังเกา) งบประมาณ 12,000,000 บาท 

 1.5.9 ปรับปรุงอาคาร 3 งบประมาณ 15,000,000 บาท 

2. งานบริหารทั่วไป ประชาสัมพันธ และวิเทศสัมพันธ 

2.1  ทุกวันพุธชวงเย็นเริ่มตั้งแตวันพุธที่ 20 กุมภาพันธ 2562 เปนตนไป งานสื่อสารองคกรรวมกับ

คณะ และชมรมตางๆของนักศึกษา จะจัดลานกิจกรรมเพ่ือเปนเวทีในการแสดงออกของ

นักศึกษา ณ สนามหนาอาคาร 2 

2.2 ประสานงานเพ่ือการขับเคลื่อนการจัดทําหนังสือ “เกียรติภูมิราชภัฏ” เนื่องในโอกาสวัน

พระราชทานนามราชภัฏ วันท่ี 14 กุมภาพันธ โดยกําหนดจัดพิมพแลวเสร็จพรอมเผยแพร    

วันจัดงานครบรอบวันพระราชทานนามราชภัฏในวันที่ 14 กุมภาพันธ 2562 นี้ 
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2.3 วันที่ 10 มกราคม 2562 ตอนรับคณาจารยจาก AEU จากราชอาณาจักรกัมพูชาในโอกาส
เดินทางมาเปนวิทยากรอบรมใหความรูแกนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ และวิทยาการ
คอมพิวเตอรตามโครงการความรวมมือ และไดเขาพบผูบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือเจรจาความ
รวมมือทางวิชาการและการแลกเปลี่ยนนักศึกษา 

2.4 วันที่ 21 มกราคม 2562 คณาจารยจากโครงการจัดตั้งศูนยการศึกษานานาชาติ ใหการตอนรับ 

คณะผูบริหาร คณาจารย และนักศึกษา จาก Gongqing College of Nanchang University 

และสถาบันการศึกษาพันธมิตร จากสาธารณรัฐประชาชนจีน 
2.5 วันที่ 24 มกราคม 2562 รศ.ดร.Yi Zhaohui จาก ภาควิชาภาษาไทย จาก Zhejiang Yuexiu 

University of Foreign Languages พรอมคณะ ไดเขาพบเพ่ือเจรจาความรวมมือในการจัด

การศกึษาแบบ 3+1 สําหรับนักศึกษาจีนท่ีเรียนในสาขาวิชาภาษาไทย ตลอดจนแนวทางการ

รับนักศึกษาไทยจากสาขาวิชาภาษาจีนของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรใหไดมีโอกาส

เขาศึกษาแลกเปลี่ยนในลักษณะเดียวกัน 

2.6 วันที่ 28 มกราคม 2562 ศ.ดร.โอสุมิ นํา มร.นากามูระ จาก บริษัท นาริกะ ซึ่งเปนบริษัทผลิต

เครื่องมือและสื่อการสอนวิทยาศาสตร เขาพบผูบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือเจรจาความรวมมือ 
 

 

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชมุ 
รับทราบ    

 

ระเบียบวาระที่ 5.17.2  รองอธิการบดีฝายนโยบายและแผน 
 

 สาระสําคัญโดยยอ 
  ผลการดําเนินงาน ประจําเดือนมกราคม – กุมภาพันธ 2562 

1. วันที่  8 มกราคม 2562  ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา (ก.บ.) ครั้งท่ี 1/2562 เวลา 13.00 น. ณ หองประชุมอยุธยา-อาเซียน 

2. วันที่ 9 มกราคม 2562 ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 
1/2562  เวลา 09.30 น. ณ หองประชุมอยุธยา-อาเซียน 

3. วันที่ 15 มกราคม 2562   รวมพบปะหารือผูวาราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
“สภากาแฟ”  แบบไมเปนทางการ  เวลา 07.00 น. ณ ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

4. วันที่ 21 - 22 มกราคม 2562  ประธานพิธีเปดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง    
“การจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงและการถายทอดแผนสูหนวยงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562” 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ณ ไมดา รีสอรท  จ.กาญจนบุร ี

5. วันที่ 25 มกราคม 2562  ประธานการประชุมคณะกรรมการเรงรัดติดตามการใชจาย
งบประมาณฯ ครั้งที่ 4/2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เวลา 13.30 น. ณ หองประชุม
อยุธยา-อาเซียน 
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6. วันที่  29 มกราคม 2562  ประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหนาสวนราชการ 
ประจําเดือนมกราคม 2562  เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ หองประชุมอโยธยา ชั้น 3 อาคาร             
4 ชั้น ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

7. วันที่ 31 มกราคม 2562  ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการติดตามตรวจสอบและ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561  เวลา 08.30 – 12.00 น.            
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย 

8. วันที่ 6 กุมภาพันธ 2562 ประชุมคณะกรรมการบริหารหมวดวิชาศึกษาทั่วไป      
เวลา 13.30 – 16.00 น. ณ หองประชุมอยุธยา-โปรตุเกส 

9. วันที่ 12 กุมภาพันธ 2562 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา (ก.บ.) ครั้งท่ี 2/2562 เวลา 13.00 น. ณ หองประชุมอยุธยา-อาเซียน 

 

แผนการดําเนินงานประจําเดือนประจําเดือนกุมภาพนัธ 2562 
1. วันที่ 13 กุมภาพันธ 2562 ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งท่ี 

2/2562  เวลา 09.30 น. ณ หองประชุมอยุธยา-อาเซียน 
2. วันที่ 14 กุมภาพันธ 2562  รวมเปนเกียรติในงานวันครบรอบวันพระราชทานนาม

สถาบันราชภัฏและพิธีเชิญตราพระราชลัญจกร ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
รัชกาลท่ี 9 เวลา 07.30 น. ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัย 

3. วันที่  15 กุมภาพันธ 2562  ประชุมคณะกรรมการเรงรัดติดตามการใชจาย
งบประมาณฯ ครั้งท่ี 5/2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เวลา 13.30 น. ณ  หองประชุม
อยุธยา-อาเซียน 
 

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชมุ 
รับทราบ   

 

ระเบียบวาระที่ 5.17.3  รองอธิการบดีฝายวิชาการ 

 สาระสําคัญโดยยอ 
     ผลการดําเนินงานเดือนมกราคม 2562 

1. รวมประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 1/2562 มีวาระที่สําคัญ
ที่นําเสนอคือ 

   1) การใหความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 
          2) การใหความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร (หลักสูตร
ปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

   3) การขออนุมัติใหอาจารยดํารงตําแหนงทางวิชาการ ระดับผูชวยศาสตราจารย 
จํานวน 1 ราย 

2. กํากับดูแลการคัดเลือกผูสมัครเขาเปนนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจําป
การศึกษา 2562  (รอบ Portfolio) มีผูผานการคัดเลอืกทั้งสิ้น จํานวน 1,241 ราย 
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3. วางแผนการรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประจําปการศึกษา 2562 (รอบ 2  โควตาและ    
การรับตรงทั่วไป) 

4. ประชุมความรวมมือในการขับเคลื่อนสรางพลเมืองท่ีเขมแข็งตามวิถีประชาธิปไตย 
ระหวางกระทรวงศึกษาธิการ และคณะกรรมการการเลือกตั้งที่กระทรวงศึกษาธิการ และมอบหมาย
ใหคณะครุศาสตรจัดรายวิชาการสรางพลเมืองที่เขมแข็งตามวิถีประชาธิปไตย เปนวิชาในหมวดวิชา
ศึกษาทั่วไปตามมาตรฐานวิชาชีพครู มาตรฐานคุณวุฒิและหลักสูตรปริญญาตรีในคณะครุศาสตร 

5. ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงและการถายทอดแผนสู
หนวยงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในวันที่ 21-22 มกราคม 2562 ณ ไมดารีสอรท จังหวัด
กาญจนบุร ี

6. ประชุมสภาวิชาการและสัมมนาเพ่ือพบปะพูดคุยกับผูบริหาร คณบดี รองคณบดีฝาย
วิชาการ และประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ในวันท่ี 23-24 มกราคม 2562 ณ วังน้ําเขียวโฮ
เทล จังหวัดนครราชสีมา 

7. เรงรัดการสงเกรดลาชา ประจําภาคเรียนที่ 1/2561 
8 .  พิจารณาการขอเปดรายวิชาของนักศึกษาภาคปกติ /นักศึกษาภาคพิ เศษ           

(เสาร-อาทิตย) ประจํา ภาคเรียนที่ 2/2561 
 

แผนการดําเนินงานเดือนกุมภาพันธ 2562 
1.รับรายงานตัวและยืนยันสิทธิ์เปนนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจําป

การศกึษา 2562 (รอบ Portfolio ทั้ง 2 รอบ) ในวันที่ 2 กุมภาพันธ 2562 
2. เปดรับนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2562 (รอบ 2 โควตา

และการรับตรงทั่วไป) ในวันที่ 21 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2562 
3. จัดทํารางประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง เกณฑและ          

แนวปฏิบัติการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562 
4. รวมกับคณะครุศาสตรในการจัดทําหลักสูตรครศุาสตรบัณฑติ หลักสูตร 4 ป 
5. การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรรายวิชาศึกษาทั่วไป 
6. การรับนักศึกษาภาคปกติ "โครงการทุนอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาจังหวัดชายแดนใต" ระยะ

ที่ 3 ประจําปการศกึษา 2562 (กลุม 1) สาขาวิชาละ 5 ที่นั่ง ยกเวนคณะครศุาสตร 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ   
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ระเบียบวาระที่ 5.17.4  รองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษและกฎหมาย 

 สาระสําคัญโดยยอ 
งานนิติการ 
1. วันที่  4 มกราคม 2562 เขารวมประชุมเปดภาคเรียนสายสนับสนุนประจําป

การศึกษาที่ 2/2561 (นางศราริตา แจงพันธ นางศิขรินทร สุวรรณทัศน  นางสาวศิริลักษณ             
สุคันธชาติ) 

2. วันที่ 4 มกราคม 2562 เขารวมประชุมเพื่อรวมฟงความคิดเห็นและใหขอมูล
ประกอบการพิจารณาหลักเกณฑและความเหมาะสมในการกําหนดตําแหนงกรรมการผูบริหารสุงสุด
ของหนวยงานอ่ืนของรัฐให มีหนาที่ยื่นบัญชีทรัพยสินและหนี้สินตอคณะกรรมการ ป.ป.ช.         
(นางสาวศิริลักษณ  สุคันธชาติ) 

3. วันที่ 5 มกราคม 2562 จัดประชุมคณะกรรมการปรับปรุงและยกรางกฎหมายประจํา
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2562 (นางศราริตา แจงพันธ นางศขิรินทร สุวรรณทัศน) 

4. วันที่ 11 มกราคม 2562 เขารวมกิจกรรมการถอดองคความรู ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.2562 (นางสาวศิริลักษณ สุคนัธชาติ) 

5. วันที่ 16 มกราคม 2562 จัดประชุมคณะกรรมการสอบสวนวินัยอยางรายแรง     
กรณีประพฤติมิชอบ (นางศิขรินทร สุวรรณทัศน นางสาวศิริลักษณ  สุคันธชาติ) 

6. วันที่ 17 มกราคม 2562เขารวมประชุมเตรียมการจัดสมัชชาคุณธรรมภาคกลาง 
(ครั้งที่ 2) ปงบประมาณ 2562 (นางสาวศิริลักษณ สุคันธชาติ) 

7. วันที่ 21 มกราคม 2562 เขารวมประชุมปฏิบัติการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (นางศราริตา แจงพันธ) 

8. วันที่ 21 มกราคม 2562 ไปเปนวิทยากรอบรม เรื่ อง  ความรูทั่ ว ไปเกี่ ยว กับ
รัฐธรรมนูญ 2560 ณ โรงเรียนจอมสุรางคอุปถัมภ (นางสาวศิริลักษณ สุคันธชาติ) 

9. วันที่ 23 มกราคม 2562  ไปพบพนักงานอัยการที่ศาลแขวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา     
(นางศราริตา  แจงพันธ) 

10. วันที่ 28 มกราคม 2562 เขารวมประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํา
มหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.)  ครั้งท่ี 2/2562 (นางศราริตา แจงพันธ นางศขิรินทร สุวรรณทัศน) 
 

งานกิจการคณะกรรมการ 
ผลการดําเนินงานประจําเดือนมกราคม 2562 
1. วันที่  8  มกราคม  2562  ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.)  ครั้งที่ 1/2562   

เวลา 13.30 น. ณ  หองประชุมอยุธยา – อาเซียน  สํานักงานอธิการบดี 
2. วันที่ 9 มกราคม 2562 ประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 1/2562 เวลา 09.30 น. ณ หองประชุม

อยุธยา – อาเซียน  สํานักงานอธิการบดี 
3. วันที่ 11  มกราคม 2562  ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ครั้งที่ 1(3)/2562         

เวลา 13.30 น. ณ หองประชุมอยุธยา – โปรตุเกส  สํานักงานอธิการบด ี
4. วันที่ 17  มกราคม  2562 ประชุมคณะกรรมการสงเสริมฯ  ครั้งที่ 1/2562 เวลา 09.30 น.         

ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน  สํานักงานอธิการบด ี
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5. วันที่ 21 มกราคม 2562 ประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2562 
เวลา 13.30 น. ณ หองประชุมอยุธยา – โปรตุเกส  สํานักงานอธิการบด ี

6. วันที่ 23 มกราคม 2562 ประชุมสภาคณาจารยและขาราชการ ครั้งที่ 1/2562 เวลา 13.30 น.     
ณ หองประชุมอยุธยา – โปรตุเกส  สํานักงานอธิการบด ี

7. วันที่ 31 มกราคม 2562 ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ครั้งที่ 2(4)/2562 เวลา 
09.30 น. ณ หองประชุมอยุธยา – โปรตุเกส  สํานักงานอธิการบดี 

8. วันที่ 28 มกราคม 2562 ประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2562 
เวลา 13.30 น. ณ หองประชุมอยุธยา – โปรตุเกส  สํานักงานอธิการบด ี
 

แผนการดําเนินงานประจําเดือนมกราคม 2562 
1. วันที่  5  กุมภาพันธ 2562  ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ครั้งที่ 3(5)/2562      

เวลา 09.30 น. ณ หองประชุมอยุธยา – โปรตุเกส  สํานักงานอธิการบด ี
2. วันที่  8  กุมภาพันธ  2562  ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ครั้งที่ 4(6)/2562     

เวลา 09.30 น. ณ หองประชมุอยุธยา – โปรตุเกส  สํานักงานอธิการบด ี
3. วันที่ 12 กุมภาพันธ 2562 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 2/2562 

เวลา 13.00 น. ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน  สํานักงานอธิการบด ี
4. วันที่  13 กุมภาพันธ 2562 ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2562 เวลา 09.30 น.               

ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน  สํานักงานอธิการบด ี
5. วันที่ 20 กุมภาพันธ 2562 ประชุมสภาคณาจารยและขาราชการ  ครั้งที่ 2/2562 เวลา 13.30 น. 

ณ หองประชุมอยุธยา – โปรตุเกส  สํานักงานอธิการบด ี
6. วันที่ 21 กุมภาพันธ 2562 ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ครั้งที่ 6(8)/2562       

เวลา 09.30 น. ณ หองประชุมอยุธยา – โปรตุเกส  สํานักงานอธิการบด ี
7. วันที่ 28 กุมภาพันธ 2562 ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ครั้งที่ 7(9)/2562         

เวลา 09.30 น. ณ หองประชุมอยุธยา – โปรตุเกส  สํานักงานอธิการบดี    
 

ผลการดําเนินงานคณะกรรมการดําเนินงาน ITA  
1. วันที่ 4 มกราคม 2562 การประชุมพิจารณาหลักเกณฑและความเหมาะสมใน     

การกําหนดตําแหนงเจาพนักงานของรัฐใหมีหนาที่ยื่นบัญชีทรัพยสินและหนี้สินตอคณะกรรมการ 
ป.ป.ช.  ตัวแทนมหาวิทยาลัย คือ ผศ.ธาตรี มหันตรัตน รองอธิการบดี และ น.ส.นันทนา ศรีชัยมูล 
นักวิชาการศึกษา เขารวมประชุมและแสดงความคิดเห็นประกอบการพิจารณาหลักเกณฑและความ
เหมาะสมในการกําหนดตําแหนงเจาพนักงานของรัฐใหมีหนาที่ยื่นบัญชีทรัพยสินและหนี้สินตอ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ในวันศุกรที่ 4 มกราคม 2561 ณ หองนนทบุรี 1 อาคาร 4 ชั้น 3 สํานักงาน 
ป.ป.ช. (สนามบินน้ํา) 

2. วันที่ 17 มกราคม 2562 ป ร ะ ชุ ม ส มั ช ช า คุ ณ ธ ร ร ม  ภ า ค ก ล า ง  ที่ จั ง ห วั ด
พระนครศรีอยุธยา ตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา น.ส.นันทนา ศรีชัยมูล นักวิชาการ
ศึกษา และ น.ส.ศิริลักษณ สุคันธชาติ นิติกร ไดเขารวมการประชุมสมัชชาคุณธรรม ภาคกลาง          
ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเปนเจาภาพ กําหนดจัดกิจกรรม ระหวางวันที่ 21-22 มีนาคม 2562       
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ณ หอประชุมสนามกีฬากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในสวนหนาที่รับผิดชอบของมหาวิทยาลัย    
ราชภัฏพระนครศรอียุธยา ในฐานะเปนผูนําดานวิชาการและพัฒนาทองถิ่น มีหนาที่ดังนี ้

1) การแสดงศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบาน 
 2) ตัวแทน นศ.ขึ้นเสวนา 

3) อธิการบดีข้ึนรวมเสวนาเรื่องคุณธรรมรวมกับพหุภาคีภาคกลาง 
4) มหาวิทยาลัยสงนักศึกษาไปรวมกับจังหวัด เพ่ือไปเปน staff (งานจิตอาสา) 

ตอนรับผูเขารวมกิจกรรม 
3. วันที่ 22 มกราคม 2562 ประกาศนโยบายเก่ียวกับความโปรงใสและตรวจสอบได  

คณะกรรมการ ITA จัดทําประกาศนโยบายเก่ียวกับความโปรงใสและตรวจสอบได ประกอบดวย 6 
ดาน คือ 

    1) นโยบายดานการปฏิบัติงาน 
    2) นโยบายดานการใหบริการที่โปรงใสพรอมรับการตรวจสอบ 
    3) นโยบายดานการเปดเผยขอมูลขาวสาร 
    4) นโยบายดานการดําเนินการตอขอรองเรียน 
    5) นโยบายดานการมีสวนรวม 
    6) นโยบายดานการใชดุลยพินิจ 

4. วันที่ 1 กุมภาพันธ 2562 สํานักงาน ป.ป.ท. เขต 1 เขาปรึกษาหารือแนวทางการทํา 
MOU  ดานวิชาการ ครั้งที่ 3  สํานักงาน ป.ป.ท. เขต 1 เขาปรึกษาหารือแนวทางการทํา MOU    
ดานวิชาการ ครั้งที่ 3/2561 ณ หองประชุมอยุธยา-อาเซียน แจงกําหนดการและรูปแบบการจัด
กิจกรรม MOU  

5. วันที่ 6 กุมภาพันธ 2562 เขารวมกิจกรรม คลินิก ITA 2562 รอบประจําเดือน
กุมภาพันธ 2562 ณ สํานักงาน ป.ป.ช. ตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เขารวม
กิจกรรม คลินิก ITA 2562 รอบประจําเดือนกุมภาพันธ 2562 ณ สํานักงาน ป.ป.ช. (สนามบินน้ํา) 
ไดแก น.ส.นันทนา ศรีชัยมูล นักวิชาการศึกษา, นางอมรรัตน อมรนาถ นักวิชาการสถิติ, นางสาวศรี
วิชชญาน บริสุทธิ์ธรรม นักวิชาการพัสดุ และ นางสาวมันนียา หามาลัย นักวิชาการคอมพิวเตอร 

6. วันที่ 4 - 6 กุมภาพันธ 2562 จัดทําหนังสือเชิญผูบริหารและบุคลากรเขารวม
กิจกรรมบันทึกขอตกลง MOU ดานวิชาการ กับมหาวิทยาลัย และเครือขายภาคกลางคณะกรรมการ 
ITA เตรียมบุคลากรเขารวมกิจกรรมบันทึกขอตกลง MOU ดานวิชาการ กับมหาวิทยาลัย และ
เครือขายภาคกลาง ในวันที่ 28 กุมภาพันธ 2562 เวลา 08.30-12.30 น. มีดังนี ้

1)  อธิการบด ี
2)  รองอธิการบดี 
3)  ผูชวยอธิการบด ี
4)  คณบดี/ผอ.สํานักและสถาบัน 
5)  รองคณบดี 
6)  หัวหนาสํานักงาน/ผอ.กอง/หัวหนางาน 
7)  ตัวแทนบุคลากรทั้งสองสาย 
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8)  นักศึกษา 
7.  วันที่ 7 - 8 กุมภาพันธ 2562 จัดทําคําสั่งปฏิบัติหนาที่ในกิจกรรมบันทึกขอตกลง 

MOU ดานวิชาการ กับมหาวิทยาลัย และเครือขายภาคกลาง คณะกรรมการ ITA จัดทําคําสั่งปฏิบัติ
หนาที่กิจกรรมบันทึกขอตกลง MOU ดานวิชาการ กับมหาวิทยาลัย และเครือขายภาคกลาง ในวันที่ 
28 กุมภาพันธ 2562 

8. วันที่ 28 กุมภาพันธ 2562 สํานักงาน ป.ป.ท. เขต 1 จัดทําขอตกลง MOU        
ดานวิชาการ กับมหาวิทยาลัย และเครือขายภาคกลาง สํานักงาน ป.ป.ท. เขต 1 จัดทําขอตกลง MOU  
ด านวิช าการ ระหวา งมหาวิทยาลัย  และเครือข ายภาคกลาง โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยาเปนเจาภาพเรื่องสถานท่ี 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชมุ 
รับทราบ    

 

ระเบียบวาระที่ 5.17.5  รองอธิการบดีฝายกิจการนักศกึษาและวิจัยและพัฒนา 

- ไมมี – 
 

ระเบียบวาระที่ 5.17.6  ผูชวยอธิการบดีฝายประกันคุณภาพ 

 สาระสําคัญโดยยอ 

  ผลการดําเนินงาน เดือนมกราคม 2562 

1. วันที่ 8 มกราคม 2562  รวมการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบ.) 
ครั้งที่ 1/2562 ณ หองประชุมอยุธยา-อาเชียน 

2. วันที่ 14 มกราคม  2562 รวมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทํามาตรฐานการศึกษา
ของเครือขายมหาวิทยลัยราชภัฏดานงานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร
เกษม กรุงเทพฯ 

3. วันที่ 16 มกราคม 2562 รวมทําบุญตักบาตร เนื่องในงานครุวิชาการ ครั้งท่ี 7 “สานตอ
ศาสตร พระราชาสูการศึกษาที่ยั่งยืน” ประจําป 2562 ณ สนามหญาหนาอาคาร ปาตอง (อาคาร 2) 

4. วันที่ 16 มกราคม 2562  มอบหมายเจาหนาที่งานประกันคุณภาพ เขารวมกิจกรรม
เปดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูสรุปเทคนิค/เคล็ดลับความสําเร็จของการจัดการความรูในดานการเรียน    
การสอนและดานการวิจัย ปการศกึา 2561 ณ หอง 104 อาคารฉะไกรนอย (อาคาร 1 ) 

5. วันที่ 17 มกราคม 2562 รวมงาน “วันพอขุนรามคําแหงมหาราช” โดยการถวาย    
ราชสักการะ ดอกไมสด จํานวน 1 พุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ (หันตรา)  

6. วันที่ 21-22 มกราคม 2562 รวมประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง       
การจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงและการถายทอดแผนสูหนวยงานประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ณ ไมดา รีสอรท ตําบลวังดง อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุร ี
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7. วันที่ 22 – 26 มกราคม 2562 มอบหมายทีมงานประกันคุณภาพ พรอมดวยตัวแทน
คณะกรรมการสรรหาร Best Practices ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 และตัวแทนจากคณะเขา
รวมโครงการสัมมนาเครือขายองคกรการเรียนรู  เพ่ือการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 
(Mini_UKM) ครั้งท่ี 20 ณ มหาวิทยาลัยนครพนม จังหวัดนครพนม 

8. วันที่ 28 มกราคม 2562 รวมตอนรับผูบริหารบริษัท Narika Co., Ltd. ประเทศ
ญี่ปุน ณ หองประชุมอยุธยา-อาเชียน 

9. วันที่ 29 มกราคม 2562 เปนประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาและดําเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1/2562 ณ หองประชุมอยุธยา-อาเชียน 

แผนการดําเนินงานเดือนกุมภาพันธ 2562 
1. วันที่ 1 กุมภาพันธ 2562 รวมประชุมปรึกษาหารือการจัดทําบันทึกขอตกลง MOU 

ดานวิชาการ ระหวางมหาวิทยาลัย และ สํานักงาน ป.ป.ท. ณ หองประชุมอยุธยา-โปรตุเกส 
2. วันที่ 6 กุมภาพันธ 2562 จัดประชุมตัวแทนผูบริหารจากคณะ 4 คณะ จัดทํารางตัว

บงชี้มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพ่ือนําผลการประชุมไปใชประกอบการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการฯ ในวันที่ 
27 กุมภาพันธ พ.ศ. 2562  ณ หองประชุมงานประกันคุณภาพ 

3. กุมภาพันธ 2562  จัดทําประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง 
มาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ.2561 (อยูระหวางนําเสนอ   
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย) ณ หองงานประกันคณุภาพ ชั้น 1 อาคาร 3 

4. กุมภาพันธ 2562  จัดทําคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 
2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระดับหลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัย (อยูระหวาง
นําเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย) หองงานประกันคณุภาพชั้น 1 อาคาร 3 

5. วันที่ 27 กุมภาพันธ 2562   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เปนเจาภาพ     
การจัดประชุม เชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทําตัวบงชี้มาตรฐานการศึกษาของเครือขายมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ ดานงานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2 โดยมีมหาวิทยาลัยเครือขาย เขารวมการประชุม 
จํานวน 29 แหง โดยงานประกันคุณภาพ จะแจงรายละเอียดไปยังหนวยงานอีกครั้ง ตอไป              
ณ หองประชุม 31120 ศูนยภาษาและคอมพิวเตอร  อาคาร 100 ป 

6. วันที่ 28 กุมภาพันธ 2562  รวมกิจกรรมบันทึกขอตกลง MOU ดานวิชาการ ระหวาง
มหาวิทยาลัย และ สํานักงาน ป.ป.ท. ณ หองประชุมอาคาร 100 ป 

 

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชมุ 
รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 5.17.7  ผูชวยอธิการบดีฝายบริการวิชาการและสหกิจศกึษา 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. จัดเตรียมฝกสหกิจศึกษา ตั้งแตวันที่ 13 กุมภาพันธ– วันที่ 24 พฤษภาคม 2562        

ทั้งทักษะภาษาอังกฤษและทักษะคอมพิวเตอร  มีนักศึกษาลงทะเบียน จํานวน 78 คน 
 

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชมุ 
รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอื่น ๆ 

ระเบียบวาระที่  6.1 กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 
3/2562 

สาระสําคัญโดยยอ 
กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 3/2562 ในวันอังคารที่ 

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

 

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชมุ 
     รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่  6.2 ขอหารือ เรื่อง การรับ – สงจดหมายพัสดุสวนตัวมาที่งานบริหาร   
งานทั่วไป 

สาระสําคัญโดยยอ 
ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี กลาววา งานบริหารงานทั่วไปประสบปญหาการรับ - สง

จดหมายพัสดุสวนตัว  ซึ่งในแตละวันจะมีพัสดุ จํานวน 70 – 80 ราย  ซึ่งตองใชเวลาในการคัดแยก
ประมาณ 1 ชั่วโมง  ดังนั้นจึงขอหารือวาจะมีการวิธดีําเนินการอยางไร   

 

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชมุ 
     มอบหมายใหงานบริหารงานทั่วไปไมตองรับจดหมายพัสดุสวนตัว (สงทาง Kerry         

หรือทางไปรษณีย) แตหากมีความจําเปนงานบริหารงานทั่วไปจะจัดพ้ืนที่ไวใหสําหรับรับของ  และ
เจาของเรื่องจะตองมาติดตามตรวจสอบรับดวยตนเอง  โดยงานบริหารงานทั่วไปจะไมรับผิดชอบใด ๆ 
และใหแจงทุกหนวยงานทราบ โดยใหเริ่มดําเนินการในอีก 2 สัปดาห 
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เลิกประชุมเวลา  17.05 น.  
 
 

 

 
 

. 
                        นางลักขณา  เตชวงษ    ผูตรวจรายงานการประชุม 
    นางนงคราญ  คงสมทรง  ผูจัดทํารายงานการประชุม 
 

   
   


