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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
คร้ังที่  2/2561 

วันอังคารท่ี  13  กุมภาพันธ  2561  เวลา 13.30 – 17.05 น. 
ณ  หองประชุมอยุธยา – อาเซียน  อาคารศรีอโยธยา (สํานักงานอธิการบดี)  

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

ผูมาประชุม 
1. อาจารย ดร.เกษม บํารุงเวช อธิการบดี        ประธาน 
2. อาจารยจิรศักดิ์ ชุมวรานนท รองอธิการบดฝีายบริหาร       กรรมการ 
3. ผศ.อราม   ชนะโชติ  รองอธิการบดีฝายนโยบายและแผน     กรรมการ 
4. ผศ.ดร.อดิศร  ภูสาระ  รองอธิการบดฝีายวิชาการ       กรรมการ 
5. ผศ.ธาตรี   มหันตรตัน รองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษฯ      กรรมการ 
6. รศ.ดร.ชูสิทธิ์  ประดับเพ็ชร รองอธิการบดฝีายกิจการนักศึกษาและวิจัยฯ   กรรมการ 
7. ผศ.บุญไท  เจริญผล  ผูชวยอธิการบดีฝายงานประกันคณุภาพ     กรรมการ 
8. อาจารย ดร.กิติมา ทามาลี  ผูชวยอธิการบดีฝายบริการวิชาการฯ     กรรมการ 
9. ดร.ธีระวัฒน  มอนไธสง (แทน) 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 ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา     กรรมการ 
14. อาจารยกันยารัตน   คงพร  (แทน) ผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา     กรรมการ 
15. อาจารยสาโรช ปุริสังคหะ ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและ 

     เทคโนโลยีสารสนเทศ      กรรมการ 
16. อาจารย ดร.นรสิานันท  เดชสุระ ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑติศึกษา  

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

     ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี     กรรมการและเลขานุการ 
22. นางสาวกาญจนพิชญา  ภิญญา เจาหนาท่ีบริหารงานทั่วไป     ผูชวยเลขานุการ 
23. นางนงคราญ  คงสมทรง เจาหนาท่ีบรหิารงานทั่วไป     ผูชวยเลขานุการ 
24. นางจิราพร  พัฒนธนกิจ เจาหนาท่ีบริหารงานทั่วไป     ผูชวยเลขานุการ 
25. นางปยะนุช  สุขเพ็ชร  เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป     ผูชวยเลขานุการ 
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ผูลาประชุม 
1. อาจารยประพันธ  แสงทองดี ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ ติดภารกิจ 
2. นางศขิรินทร  สุวรรณทัศน นิตกิร     ติดภารกิจ 

 

ผูเขารวมประชุม 
1. อาจารยบวรศรี  มณีพงษ  อาจารยประจําคณะมนุษยศาสตรฯ 
2. อาจารยวนิดา  อินทรลักษณ หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน 
3. นางสาวกาญจนา  เงินออน  หัวหนาสํานักงานคณะครุศาสตร 
4. นางอรัญญา   จงกลรัตน หัวหนาสํานักงานคณะมนุษยศาสตรฯ 
5. นางเบญญาภา  สอนพรม หัวหนาสํานักงานคณะวิทยาการจัดการ 
6. วาที่รอยตรหีญิงรัตติยา พาวินัย  หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา 
7. นางสาวพรสวรรค  คลายกัน หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการสถาบันวิจัยฯ 
8. นางทิวาพร   สงแสง  หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการ 

   บัณฑิตศึกษา 
9. นางสาวพิจิกามาศ  แยมบู  หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการสํานักวิทยบริการฯ 
10. นางสาวเบญจลักษณ  ชิดชาญชัย หัวหนางานประกันคุณภาพ 
11. วาที่รอยตรีอิทธิพัทธ  สมจู  นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
12. นางสาวนันทนา  ศรีชัยมูล นักวิชาการศึกษา 
13. นางอริสสา   บัวเจริญ  นักวิเทศสัมพันธ 
 

เร่ิมประชุม   เวลา 13.30 น. 
 

          ประธาน พิจารณาจํานวนกรรมการที่ มาประชุ มและเห็นว าครบองคประชุมแล ว จึงเป ด                 
การประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ 

ระเบียบวาระที่ 1.1   การพัฒนาการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย 
 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. ประธานเสนอวาในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ถือเปนการระดม

ความคิดจากผูบริหาร และเพื่อใชในการพัฒนาการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย  และอยาใหการดํารงตําแหนง
อธิการบดีเปนปญหาหรืออุปสรรคในการเสนอความคิดเห็นเพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย  

2. ในการประชุมใหแตละหนวยงานรวบรัดการนําเสนอขอมูลของแตละหนวยงาน  เนื่องจากมี
เอกสารในเลมการประชุมแลว  โดยใหแจงเฉพาะประเด็นสําคัญที่จะดําเนินการในเดือนตอไป  

3. การจัดวาระอ่ืน ๆ ชวงทายของการประชุม ใหมีการระดมความเห็นรวมกัน  โดยมอบหมาย
ผูรบัผิดชอบ  และนํามาพิจารณาในการประชุมครั้งตอไป      
 

 มติ/ความเห็นของท่ีประชุม 
   รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 1.2    ขอบคุณผูบริหารทุกหนวยงาน 

 สาระสําคัญโดยยอ 
 ขอบคุณผูบริหารทุกหนวยที่เปนตัวแทนของมหาวิทยาลัยในการเขารวมประชุม  และหากมีเรื่องใด

ท่ีประชุมมาแลว  และตองแจงมหาวิทยาลัย  ใหจัดทําบันทึกยอๆ เฉพาะประเด็นสําคัญ  และรายงานให
มหาวิทยาลัยไดรับทราบ    

 

 มติ/ความเห็นของท่ีประชุม 
   รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 1.3    การรวมงานวันสถาปนาสถาบันราชภัฏ 

 สาระสําคัญโดยยอ 
 ในวันท่ี 14 กุมภาพันธ 2561 เปนวันสถาปนาสถาบันราชภัฏ  ขอเรียนเชิญผูบริหารทุกทานแตงกาย     

ชุดขาว  และรวมศักการะสิ่งศกัสิทธ์ิภายในมหาวิทยาลัย ในเวลา 06.00 น.  
 

 มติ/ความเห็นของท่ีประชุม 
   รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 1.4    การจัดทําโปรแกรมการเก็บขอมูลของนักศึกษาที่จบการศึกษาแลว 

 สาระสําคัญโดยยอ 
 รายงานผลการสํารวจภาวะการณ มี งานทํ าของบัณฑิ ตที่ สํ าเร็จการศึกษาป การศึกษา 2558                
(รุนปการศึกษา 2554) เปนขอมูลที่สามารถอางอิงได   และเนื่องจากสภามหาวิทยาลัยตองการทราบขอมูลรอยละ     
การมีงานทําของนักศึกษาที่จบการศึกษาไปแลว   ดังนั้นขอมอบหมายงานผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศจัดทําโปรแกรมการเก็บขอมูลของนักศึกษาที่จบการศึกษาแลว  โดยใหสามารถกรอกขอมูลในเว็บไซตไดเลย  
และใหมีการรายงานผลความคืบหนาการจัดทําโปรแกรมนี้ตอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) และรายงาน
การจัดทําเว็บไซตของมหาวิทยาลัยดวย   

 

 มติ/ความเห็นของท่ีประชุม 
   รับทราบ   

 
 

ระเบียบวาระที่ 1.5    การจัดทําหลักสูตรระยะสั้นหรือหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

 สาระสําคัญโดยยอ 
 สภามหาวิทยาลัยตองการทราบวาขณะนี้มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรระยะสั้น  หรือหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพอะไรบาง  ที่เปนการจัดหารายได   โดยขอมอบหมายคณบดีแตละคณะนําไปหารือกับแตละสาขาวามีหลักสูตร
ใดที่สามารถรองรับการอบรม การใหความรูของบุคคลในพื้นที่  และนําเสนอมหาวิทยาลัยภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ 
2561  และในสวนกลางมอบหมายผูชวยอธิการบดีฝายบริการวิชาการและสหกิจศึกษารวบรวมแตละคณะและจัดทํา
เปนชุดโปรแกรมการอบรมวามีกี่หลักสูตร  เพื่อนําเรียนสภามหาวิทยาลัยไดรบัทราบตอไป 

 

 มติ/ความเห็นของท่ีประชุม 
   รับทราบ   
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ระเบียบวาระที่ 1.6    การตรวจสอบภาระงานของคณาจารย 

 สาระสําคัญโดยยอ 
 สภามหาวิทยาลัยไดรับทราบขอมูลวาคณาจารยไมมีชั่วโมงสอน  ไมมีรายวิชาที่รับผิดชอบ  หรือมีชั่วโมง
สอนแตไมครบตามภาระงานที่กําหนดไว  และมหาวิทยาลัยยังไมดําเนินการใด ๆ   จึงมอบหมายแตละคณะไปสํารวจวา
คณาจารยทานใดที่อยูในเกณฑดังกลาวบาง  หากพบขอมูลใหทํารายงานถึงมหาวิทยาลัยภายในวันท่ี 28 กุมภาพันธ 
2561  และมอบหมายรองอธิการบดีฝายวิชาการรวบรวมและจัดทํารายงานเพื่อนําเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป   

 

 มติ/ความเห็นของท่ีประชุม 
   รับทราบ   

ระเบียบวาระที่ 1.7    กระบวนการฝกสอนของนักศึกษา 

 สาระสําคัญโดยยอ 
 มอบหมายคณบดีคณะครุศาสตรไปหารือรวมกับสาขา  สําหรับกระบวนการจัดนักศึกษาเพ่ือเขาสู       
การฝกสอนวามีกระบวนการอยางไร   ตองการปรับปรุงระบบในทิศทางใด  ใหนําเสนอมายังมหาวิทยาลัย  และจะ
นําเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป 
 

 มติ/ความเห็นของท่ีประชุม 
   รับทราบ   

 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระที่ 2.1  เร่ืองรับรองรายงานการประชุม  คร้ังที่  1/2561  

สาระสําคัญโดยยอ 
มหาวิทยาลัยได กําหนดให มี การประชุม  คณ ะกรรมการบ ริหารมหาวิทยาลัย  (ก .บ .)               

คร้ังท่ี 1/2561 เมื่อวันอังคารท่ี 9 มกราคม  2561 เวลา 13.30 น. ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) นําเสนอรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2561    
เพื่อขอใหท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุม 

 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  (ก .บ.) ครั้ งที่  1/2561              
โดยไมมีการแกไข 
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ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม 

ระเบียบวาระที่ 3.1  รายงานขอมูลการดําเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติท่ีประชุม 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 
1/2561 

สาระสําคัญโดยยอ 
  เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) นําเสนอรายงานขอมูล  จากการดําเนินงาน
และผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คร้ังที่ 1/2561 เมื่อวันอังคารท่ี 9 
มกราคม  2561  ดังตอไปนี้ 

ระเบียบ
วาระท่ี 

เรื่อง 
มติที่ประชุม/ขอเสนอแนะ 

และขอส่ังการ 
ผลการปฏิบัติตามมติ 

3.2 ขอความเห็นชอบ (ราง) ระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา       
วาดวย  การดําเนินงานและการจัดหา
รายไดของศูนยหนังสือ พ.ศ. ... 

เห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา วาดวย  การดําเนินงานและ          
การจัดหารายไดของศูนยหนังสือ พ.ศ. ... และ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) มี
ขอเสนอแนะ ดังตอไปนี้ 
1. หนา 57 ขอ 10(2) แกไขจาก 

คณะกรรมการดําเนินงาน เปน 
คณะกรรมการบริหารจัดการ 

2. หนา 58 ขอ 10(6) แกไขจาก ปละหน่ึงคร้ัง 
เปน ปละสองคร้ัง และ (7) แกไขจาก   
คณะกรรมการบริหารจัดการ เปน 
คณะกรรมการศูนยหนังสือ 

3. หนา 58 ขอ 11 แกไขฐานอํานาจจาก
คณะกรรมการดําเนินงาน เปน 
คณะกรรมการบริหารจัดการ 

4. หนา 58 ขอ 12(5) ใหระบุเพิ่มในสวนของ
คาตอบแทน คาใชจายบุคลากร 

5. หนา 58 ขอ 15(3) ตัดคําวา นับแตวันสิ้น
งวดบัญชีของปงบประมาณออก และแกไข
ขอ 10(8) เปน 10(6)  

6. หนา 59 ขอ 17 แกไขจาก 30,000 บาท 
เปน 50,000 บาท 

7. ใหปรับเปลี่ยนสถานะเจาหนาท่ีของศูนย
หนังสือใหเปนบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
หากระเบียบเรียบรอยแลว 

8. มีขอเสนอวาหนวยงานหารายไดทุกหนวย
ของมหาวิทยาลัย  ขอใหมีคณะกรรมการ
จากสภาคณาจารยและขาราชการเปน
กรรมการ  ซึ่งที่ประชุมเห็นวาเปนการ
บริหารจัดการของมหาวิทยาลัยจึงขอให
เปนไปตามรางท่ีเสนอมากอน 

 
 
 

- แจงมติการประชุมใหแกหนวยงาน        
ท่ีเก่ียวของไดรับทราบ 
นําเขาการประชุมคณะกรรมการปรับปรุง
และยกรางกฎหมายของมหาวิทยาลัย   
ครั้งท่ี 2/2561 วันท่ี 17 กุมภาพันธ 2561 
และนําเขาสภามหาวิทยาลัยตอไป 
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ระเบียบ
วาระท่ี 

เรื่อง 
มติที่ประชุม/ขอเสนอแนะ 

และขอส่ังการ 
ผลการปฏิบัติตามมติ 

            และเมื่อปรับแกไขเรียบรอยแลวให
นําเขาการประชุมคณะกรรมการปรับปรุง
และยกรางกฎหมายของมหาวิทยาลัย และ
การประชุมสภามหาวิทยาลัยตอไป 

4.1 ขอความเห็นและขอเสนอแนะการจัดทํา
บัตรนักศึกษาใหมประจําปการศึกษา 
2561 

ใหความเห็นวาไมตอสัญญาการทําบัตร
นักศึกษาใหมกับธนาคารกสิกรไทย จํากัด 
(มหาชน) โดยมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 

1.   ใหกองบริการการศึกษาสรุปประเด็น
ปญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากผลการ
ดําเนินงานท่ีผานมา 

2.   ทําหนงัสือไปยังธนาคารกสิกรไทย จํากัด 
(มหาชน) ท่ีจะขอยกเลิกสัญญาเฉพาะ
การทําบัตรนักศึกษาใหมคร้ังตอไป     
แตพรอมจะรวมมือกับธนาคารใน
ประเด็นอ่ืน ๆ  

3.   การทําบัตรนักศึกษาใหมใหกองบริการ
การศึกษาเปนผูจัดทํา 

4.   ใหประสานงานกับสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  กรณีการทําบัตร
นักศึกษาเพ่ือใหใชประโยชนได
ครอบคลุม เชน สามารถเปนบัตรเขา
หองสมุดได  สามารถเช็คชื่อนักศึกษา
เขาเรียนได เปนตน 

- แจงมติการประชุมใหแกหนวยงาน        
ท่ีเก่ียวของไดรับทราบ 
กองบริการการศึกษาไดทําหนังสือไปยัง
ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 
เรียบรอยแลว 

4.2 ขอความเห็นและขอเสนอแนะการทบทวน
แกไขขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา  วาดวย  การจัดการ
ศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี 
พ.ศ.2560 

ใหความเห็นวาไมตองปรับปรุงแกไขขอบังคับฯ 
เดิม  แตใหใชกระบวนการตามขอบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย 
การจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญา
ตรี พ.ศ. 2560 ขอ 5 วรรคสอง การใดท่ีมิได
กําหนดไวในขอบังคับน้ีหรือไมเปนไปตาม
ขอบังคับน้ี  ใหอธิการบดีโดยความเห็นชอบของ
สภาวิชาการมีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาดและรายงาน
ใหสภามหาวิทยาลัยทราบคําวินิจฉัยใหถือเปน
ที่สุด  โดยมีรายละเอียดการปรับหนวยกิตจาก 
12 หนวยกิตเปน 15 หนวยกิต ซ่ึงอาจหารือกับ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)     
เพ่ือความชัดเจน  และมีขอสังเกตวาการหารือ
ควรพิจารณาขอเท็จจริงถาตามเกณฑแลวเปน
อุปสรรคอาจไมสอดคลองกับความเปนจริง 

- แจงมติการประชุมใหแกหนวยงาน        
ท่ีเก่ียวของไดรับทราบ 
 

4.3 ขอความเห็นชอบ (ราง) รายงานผล    
การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
และการประเมินผลโครงการ  ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2560 (วันท่ี 1 ตุลาคม 
2559 – 30 กันยายน 2560) 

เห็นชอบ (ราง) รายงานผลการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการและการประเมินผลโครงการ  
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 (วันที่ 1 
ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2560) โดยแกไข
เพิ่มเติมในสวนของบทสรุปผูบริหารใหอธิบาย
ผลการปฏิบัติงานใน 3 สวนใหครบถวน 

- แจงมติการประชุมใหแกหนวยงาน        
ท่ีเก่ียวของไดรับทราบ 
กองนโยบายและแผนไดดําเนินการ
ปรับแกไขเรียบรอยแลว 
นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบใน 
การประชุม คร้ังท่ี 2/2561 วันท่ี 14 
กุมภาพันธ 2561 
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ระเบียบ
วาระท่ี 

เรื่อง 
มติที่ประชุม/ขอเสนอแนะ 

และขอส่ังการ 
ผลการปฏิบัติตามมติ 

4.4 ขอความเห็นชอบ (ราง) บันทึกขอตกลง
ความรวมมือโครงการความรวมมือ          
การจัดการเรียนการสอนแบบสหกิจศึกษา 
(Cooperative  Education) ระหวาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
กับ บริษัท นวคุณซิสเท็ม จํากัด 

เห็นชอบในหลักการ (ราง) บันทึกขอตกลงความ
รวมมือโครงการความรวมมือการจัดการเรียน
การสอนแบบสหกิจศึกษา (Cooperative 
Education) ระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา กับ บริษัท นวคุณซิสเท็ม 
จํากัด และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
(ก.บ.) มีขอเสนอแนะ ดังน้ี 
1. ควรมีการประสานงานทําความรวมมือกับ

สภาหอการคาจังหวัด  สภาอุตสาหกรรม
จังหวัด   พรอม ๆ กัน จะทําให
มหาวิทยาลัยมีฐานความรวมมือท่ีกวางข้ึน 

2. การทําความรวมมือกับบริษัทตาง ๆ ควรมี
มาตรฐานเดียวกัน 

3. เสนอใหมีการระบุใหชัดเจนวาในอีก 5 ป  
จะมีการรับนักศึกษาสาขาวิชาใดบางเขา
ฝกสหกิจศึกษา เพ่ือใหมหาวิทยาลัยม่ันใจ
วานักศึกษาของมหาวิทยาลัยจะมีสถานท่ี
เขาฝกสหกิจศึกษา และในสัญญาบาง
ประเด็นควรจะกําหนดความรวมมือกัน
ดําเนินงานไวตั้งแตเร่ิมแรก 

- แจงมติการประชุมใหแกหนวยงาน        
ท่ีเก่ียวของไดรับทราบ 

- อยูระหวางการปรับแกไขและเสนอ
อธิการบดีลงนาม 

4.5 พิจารณากลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ใหนําเขาเปนวาระสืบเน่ืองของการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.)     
ในการประชุมคร้ังตอไป 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.)      
มีขอเสนอแนะ ดังตอไปนี้ 
1. ใหตัวแทนของสภาคณาจารยและ

ขาราชการไดมีสวนรวมในการเปน
คณะกรรมการ 

2. กลไกเสนอใหม (1) อํานาจหนาท่ีขอ 8 
แกไขเปน “รายงานผลการดําเนินงานตอ
สภามหาวิทยาลัย” 

3. กลไกเสนอใหม (2) อํานาจหนาท่ี ขอ 6 
แกไขเปน ดําเนินการใหเกิดการบูรณาการ          
การทํางานรวมกันระหวางคณะ/สํานัก/
สถาบัน และหนวยงานท่ีเก่ียวของภายใน
มหาวิทยาลัย ในการผลิตและพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษา 

4. กลไกเสนอใหม (2) คณะกรรมการขอ 17 
แกไขเปน “รองคณบดีฝายวิชาการคณะ
ครุศาสตร” 

5. กลไกเสนอใหม (2) คณะกรรมการขอ 1 
แกไขเปน “รองอธิการบดีฝายวิชาการ 
เปนประธานกรรมการ 

6.    กลไกเสนอใหม (2) คณะกรรมการขอ 
13,14,15 เปลี่ยนจากผูแทน เปน 
ผูอํานวยการ 

- แจงมติการประชุมใหแกหนวยงาน        
ท่ีเก่ียวของไดรับทราบ 

- กองนโยบายและแผนไดปรับแกไขตาม
ขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย (ก.บ.) เรียบรอยแลว 

- นําเขาการประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย (ก.บ.) เปนวาระสืบเน่ือง    
ในการประชุมคร้ังท่ี 2/2561 วันท่ี 13 
กุมภาพันธ 2561 
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และขอส่ังการ 
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4.6 ขอความเห็นชอบการทําความรวมมือ
ระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา กับ บริษัทให
คําปรึกษาดานการศึกษา เจียงซีไทเคอจ่ิน 
จํากัด 

1. เห็นชอบในหลักการ และใหตรวจสอบ
ประกาศของประเทศสาธารณรัฐประชาชน
จีนท่ีหามไมใหนักศึกษาไปศึกษานอก
ประเทศ 

2. ปรับเงื่อนไขการสงนักศึกษาสาขาวิชา ๆ  
ละ ไมนอยกวา 15 คน  

3. มีขอสังเกตกรณีหามมิใหมหาวิทยาลัยทํา 
MOU กับบริษัทอ่ืนท่ีอยูในมณฑล
เดียวกัน อาจเปนการละเมิดเขตการคาเสรี 
(FTA) 

4. มอบหมายใหรองอธิการบดีฝายบริหาร
จัดเตรียมขอมูลประชาสัมพันธ
มหาวิทยาลัยเพื่อจัดสงไปยังประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน 

- แจงมติการประชุมใหแกหนวยงาน        
ท่ีเก่ียวของไดรับทราบ 

- นําเขาการประชุมคณะกรรมการวิเทศ
สัมพันธ ในวันที่ 5 กุมภาพันธ 2561 

- นําเขาการประชุมสภาวิชาการ ในวันท่ี 6 
กุมภาพันธ 2561 

- นําเขาการประชุมสภามหาวิทยาลัย      
ในวันท่ี 14 กุมภาพันธ 2561 

6.3 ขอหารือเร่ืองการเปดใหนักศึกษา
ลงทะเบียนเกินจํานวนท่ีมหาวิทยาลัย
กําหนดในแตละหมูเรียน 

ไมอนุญาตใหรับเกินจากท่ีกําหนด - แจงมติการประชุมใหแกหนวยงาน        
ท่ีเก่ียวของไดรับทราบ 

- ไมไดเปดรับนักศึกษาเพิ่ม 
6.4 ขอหารือเร่ืองการสงเกรดแก I สําหรับ

นักศึกษารุนป 2560 ในภาคเรียนท่ี 
1/2560 

มหาวิทยาลัยกําหนดใหคณาจารยสงเกรดแก I 
ในภาคเรียนท่ี 1/2560 ภายในระยะเวลาท่ี
มหาวิทยาลัยกําหนด และใหคณบดีแตละคณะ
ชวยกําชับคณาจารยใหสงเกรดแก I           
ตามระยะเวลาท่ีกําหนด   

- แจงมติการประชุมใหแกหนวยงาน        
ท่ีเก่ียวของไดรับทราบ 

- ใหคณบดีแตละคณะกําชับคณาจารยใหสง
เกรดแก I ตามระยะเวลาที่กําหนด  และ
หากพนกําหนดแลวยังไมสงเกรด         
ใหอาจารยผูสอนจัดทําบันทึกชี้แจงเหตุผล
ท่ีสงเกรดลาชาดวย 

 
 

   มติ/ความเห็นของท่ีประชุม 
   รับทราบ   

 

ขอความเห็นชอบ 3.2  พิจารณากลไกการขับเคล่ือนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

สาระสําคัญโดยยอ 
ตามที่กองนโยบายและแผนไดเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ไดพิจารณากลไก

การขับเคลื่อนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ในการประชุมครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 9 
มกราคม 2561 มติที่ประชุม ใหนําเขาเปนวาระสืบเนื่องของการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
(ก.บ.) ในการประชุมคร้ังตอไป โดยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) มีขอเสนอแนะ ดังตอไปนี้ 

1. ใหตัวแทนของสภาคณาจารยและขาราชการไดมีสวนรวมในการเปนคณะกรรมการ 
2. กลไกเสนอใหม (1) อํานาจหนาที่ขอ 8 แกไขเปน “รายงานผลการดําเนินงานตอสภา

มหาวิทยาลัย” 
3. กลไกเสนอใหม (2) อํานาจหน าที่  ขอ 6 แก ไขเปน  ดําเนินการให เกิดการบูรณาการ          

การทํางานรวมกันระหวางคณะ/สํานัก/สถาบัน และหนวยงานที่เกี่ยวของภายในมหาวิทยาลัย ในการผลิตและ
พัฒนาครแูละบุคลากรทางการศึกษา 
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4. กลไกเสนอใหม (2) คณะกรรมการขอ 17 แกไขเปน “รองคณบดีฝายวิชาการคณะครุศาสตร” 
 
5. กลไกเสนอใหม (2) คณะกรรมการขอ 1 แกไขเปน “รองอธิการบดีฝายวิชาการเปนประธาน

กรรมการ 
6. กลไกเสนอใหม (2) คณะกรรมการขอ 13,14,15 เปลี่ยนจากผูแทน เปน ผูอํานวยการ 
กองนโยบายและแผนไดดําเนินการปรับแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัย (ก.บ.) เรียบรอยแลว  จึงขอนําเขาเปนวาระสืบเนื่องเพ่ือพิจารณาตอไป 
 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
เห็นชอบ 
1. คณะกรรมการกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  กลไก

เสนอใหม (1) ถึง (5) สวนกลไกเสนอใหม (6) ยังไมแตงตั้งเน่ืองจากการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรจะมี
กระบวนการและองคประกอบของคณะกรรมการเรื่องนี้อยูแลว 

2. หนา 60 ภาพจําลองกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร  ให เพิ่มเรื่องการจัดทําแผน  และให                
กองนโยบายและแผนเปนเจาภาพรวบรวมรายงาน  กํากับติดตาม  ประเมินผลและรายงาน  โดยอาจกําหนดใหมีรายงาน
ตอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ทราบในแตละเดือน 

3. หนา 60 ใหปรับการเขียนคําวา ย. เปนคําเต็มคือยุทธศาสตร  และใหตรวจสอบช่ือคณะกรรมการ     
บางจุดยังเขียนไมเหมือนกันใหปรับแกไขใหถูกตองตรงกันท้ังหมด 

4. ใหทําหนังสือไปยังหัวหนาหนวยแตละหนวยเพื่อนัดหมายการประชุมจัดทําแผนเพื่อนําไปสูผลลัพธ 
 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องนําเสนอเพ่ือพจิารณา 
 

ระเบียบวาระที่ 4.1  ขอความเห็นและขอเสนอแนะ เร่ือง การเพิ่มอัตราการเก็บเงินคาบํารุงการศึกษาและ
การจายเงินเพื่อการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาตรีและระดับปริญญาตรี        
พ.ศ. 2549 

 

 สาระสําคัญโดยยอ 
 ตามที่มหาวิทยาลัยไดนําระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  วาดวย  การเก็บเงินบํารุง

การศึกษาและการจายเงินเพ่ือจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตร ี ภาคปกติ พ.ศ. 2549 มาบังคับใชตั้งแตป 
พ.ศ. 2549 ซึ่งการเก็บเงินไมตรงกับสภาพเศรษฐกิจ  และการจัดการศึกษาภาคปกติ ซึ่งมีการจัดการเรียนการสอนใน
แบบพิเศษ เชน การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรดวยภาษาอังกฤษ  และการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรปริญญา
ตรีทางวิชาชีพหรือปฏิบัติการ  รวมกับหนวยงาน องคกร  หรือสถานปฏิบัติการ  ซึ่งตองเก็บเงิน  คาบํารุงการศึกษา
มากกวาระเบียบที่กําหนดไว 

 
 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
ใหปรับแกไขตามขอเสนอแนะและนําเขาเปนวาระสืบเนื่องในการประชุมคร้ังตอไป  โดยมี

ขอเสนอแนะ ดังตอไปน้ี   
1. แกไขระเบียบฯ วาดวย การเก็บเงินบํารุงการศึกษาและการจายเงินเพ่ือจัดการศึกษาระดับ
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อนุปริญญาและปริญญาตรีภาคปกติ พ.ศ. 2549 ขอ 4 ใหกําหนดเพดานคาบํารุงการศึกษาแบบเหมาจายของ     
ทุกคณะ  คณะละไมเกิน 25,000 บาท ซึ่งการแกไขจะตองไมมีผลกระทบกับนักศึกษาเกา  โดยเขียนเงื่อนไข
ระบุใหชัดเจน 

2. แกไขประกาศฯ เร่ือง การกําหนดคาธรรมเนียมการฝกทักษะปฏิบัติของแตละสาขาวิชา         
ใหสอดคลองกับความเปนจริง  เพื่อใหสามารถบริหารจัดการได 

3. มอบหมายใหแตละคณะไปหารือรวมกัน  นํารายละเอียดที่เก่ียวของ เชน การจัดกิจกรรมมา
ใชเปนฐานคดิใหสอดคลองตามความเปนจริง  รวมทั้งศกึษาขอมูลจากมหาวิทยาลัยอ่ืนมาประกอบ 

4. คาธรรมเนียมพิเศษของสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาที่นําเขาคลัง  หากตองการ    
ใชใหทําเร่ืองเสนออธิการบดีโดยผานกองนโยบายและแผน  และโครงการที่จะเสนอของบประมาณนั้นจะตอง
ตอบโจทยดวย 
 

ระเบียบวาระท่ี 4.2  ขอความเห็นชอบ (ราง) บันทึกขอตกลงความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏ      
พระนครศรีอยุธยา กับ บริษัท ซพีี ออลล จํากัด (มหาชน) และบริษัทในกลุมฯ 

 

 สาระสําคัญโดยยอ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยารวมกับบริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) ไดจัดทํา (ราง) 

บันทึกขอตกลงความรวมมือ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสนับสนุนการพัฒนาการผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาตรี
ตามเกณฑมาตรฐานการศึกษาที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดอยางเปนระบบและตอเนื่อง 

 ดังนั้นจึงขอเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ไดพิจารณาตอไป  
 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
เห็นชอบ (ราง) บันทึกขอตกลงความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา          

กับ บริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) และบริษัทในกลุมฯ โดยมีขอเสนอแนะดังตอไปน้ี 
1. มอบหมายคณบดีคณะวิทยาการจัดการปรับหลักสูตรใหแลวเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ 2561   

กรณีหลักสูตรการเปนผูประกอบการหากไมมีนักศึกษาหรือจํานวนนักศึกษาไมเปนไปตามเกณฑที่กําหนดให
ปรับเปลี่ยนหรือปดหลักสูตร 

2. ให เพ่ิมเรื่องอาจารยประจําหลักสูตร  เน่ืองจากกรณีหลักสูตรปริญญาตรีทางวิชาชีพหรือ
ปฏิบัติการที่เนนทักษะ  อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรอยางนอย 2 คน ตองมีประสบการณในดานปฏิบัติการ        
แตกรณีนี้ เปนหนวยงานที่ไมใชสถาบันอุดมศึกษา  ซึ่งมีขอตกลงในการผลิตบัณฑิตของหลักสูตรนั้นรวมกัน  
บุคลากรท่ีมาจากหนวยงานนั้นอาจไดรับการยกเวนคุณวุฒิปริญญาโทและผลงานทางวิชาการ  แตตองมีคุณวุฒิข้ัน
ต่ําปริญญาตรีหรือเทียบเทา และมปีระสบการณการทํางานในหนวยงานแหงนั้นมาแลวไมนอยกวา 6 ป 

3. ขอ 5 เร่ืองการเปลี่ยนแปลงแกไข ใหเพิ่มขอความ “ทั้งนี้ตองไมกระทบตอนักศึกษาที่อยูระหวาง
ดําเนินการตามขอตกลงนี้” 

4. มอบหมายรองอธิการบดีฝายบริหารดูแลเร่ืองระเบียบการเงิน และรองอธิการบดีฝายกิจการ
พิเศษและกฎหมายดูแลเรื่องขอตกลง 
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ระเบียบวาระที่ 4.3  ขอความเห็นชอบการปรับคาบํารุงการศึกษาแบบเหมาจายของสาขาวิชาการจัด   
การธุรกิจการคาสมัยใหม 

 

 สาระสําคัญโดยยอ 
 ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยารวมกับบริษัท ซีพี ออลล จํากัด (มหาชน) ไดจัดทํา

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการคาสมัยใหม  เนื่องจากสาขาวิชาดังกลาวเปนสาขาวิชาใหม  
และยังไมมีการกําหนดอัตราคาใชจายตาง ๆ ไว  จึงเห็นควรใหมีการกําหนดอัตราดังกลาว ทั้งนี้ควรมีการพิจารณา
เทียบเคียงกับสถาบันการศึกษาอื่นดวย   

 ดังนั้นจึงขอใหคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) พิจารณาตอไป 
 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
  มอบหมายคณบดีคณะวิทยาการจัดการจัดทําเหตุผลและรายละเอียดคาใชจายรายรับ – รายจาย
ของหลักสูตร  เชน  คาสอนและหากคิดในอัตรา 20,000 บาท ก็ไมจําเปนตองถึง 25,000 บาท และการประชุม
คร้ังตอไปใหเสนอเปนวาระสืบเนื่องเพ่ือใหที่ประชุมไดพิจารณา   

 

ระเบียบวาระท่ี 4.4  ขอความเห็นชอบอนุญาตดําเนินโครงการ “ศูนยจําหนายสินคาและผลิตภัณฑ     
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี” 

 

 สาระสําคัญโดยยอ 
 ตามบันทึกขอความที่ ศธ0550.5.1/922 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2558 คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี ขออนุญาตใชพื้นที่ซุมจําหนายสินคาบริเวณขางคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตามโครงการ 
“ศูนยจําหนายสินคาและผลิตภัณฑ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี” และมหาวิทยาลัยไดอนุญาตโดยมี
เงื่อนไขไมกีดขวางการจัดกิจกรรมของอาคาร 4 และขอใหจัดใหสะอาดสวยงามเปนระเบียบ  และตอมาไดมี
บันทึกท่ี ศธ0550.5.1/1293 ลงวันที่ 13 กันยายน 2559 ขออนุเคราะหมหาวิทยาลัยตรวจสอบติดตั้งระบบ
ไฟฟาและน้ําประปา  ซึ่งโครงการดังกลาวใชเวลาในการกอสรางตามทุนทรัพยและกําลังของนักศึกษาขณะนี้ได
แลวเสร็จเรียบรอยแลว  แตเนื่องจากใชระยะเวลาการกอสรางยาวนาน  ดังนั้นเพื่อใหเกิดความชัดเจนทาง
สาขาวิชาเกษตรศาสตร  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดมีบันทึกแจงขออนุญาตดําเนินโครงการเปนคร้ังท่ี 
2 ตามวัตถุประสงคเดิม 

 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
ใหชะลอเรื่องนี้ไวกอน  แตก็ไมขัดของในหลักการ  โดยตองไมเปนรานถาวร  และไมกระทบกับ      

ภูมิทัศน   และมอบหมายใหคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  และสาขาวิชาเกษตรศาสตร ไดรวมมือกับ            
คณะวิทยาการจัดการเพ่ือหาทางออก  โดยในเบื้องตนมหาวิทยาลัยจะหาชองทางการจัดจําหนายใหโดยวันปกติให
ใชพื้นท่ีดานหนาอาคารบรรณราชนครินทร  สวนวันเสาร – อาทิตย ใหใชพ้ืนที่บริเวณตลาดนัด  หรือพื้นที่        
ศูนยอางทอง และศูนยสามบัณฑิต   
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ระเบียบวาระที่ 4.5  ขอความเห็นชอบยกเลิกบันทึกขอตกลงและเสนอแนวทางการดําเนินงานการใชอาคาร
เรียนมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ศูนยอางทอง) 

 

 สาระสําคัญโดยยอ 
 ตามหนังสือสํานักงานเทศบาลเมืองอางทอง ที่ อท 52006/163 ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ 2561    

เร่ือง ยกเลิกขอตกลงการใชอาคารเรียนมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ศูนยอางทอง) เปนอาคาร
เรียนโรงเรียนเทศบาล 4 ประถมสาธิตเทศบาลเมอืงอางทอง 

 ดวยเทศบาลเมืองอางทอง  ไดดําเนินการจัดตั้งโรงเรียนเทศบาล 4 ประถมสาธิตเทศบาลเมือง
อางทอง  โดยมีขอตกลงรวมมือใชอาคารเรียนของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ศูนยอางทอง)    
เปนสถานที่สําหรับใชในการจัดการเรียนการสอน  โดยไดใชอาคารเรียนตั้งแตปการศึกษา 2560 ในเดือน
เมษายน 2560 เปนตนมาจนถึงปจจุบัน  ซึ่งในปการศึกษา 2560 มีหองเรียนจํานวน 4 หองเรียน  จํานวน
นักเรียน 75 คน ตอมาในเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2560 ไดเกิดน้ําหลากจากภาคเหนือลงมาสูจังหวัด
อางทองและไดทวมขับถนนทางเขาโรงเรียนเปนระยะเวลายาวนาน  รถยนตไมสามารถสัญจรเขา – ออก
อาคารเรียนของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ศูนยอางทอง) ได  และไดสอบถามประชาชนบริเวณ
พ้ืนท่ีใกลเคียงไดรับคําตอบวาในฤดูฝนจะมีนํ้าทวมขังทุกป  ทําใหเปนอุปสรรคในการใชอาคารเรยีน 

 โรงเรียนเทศบาล 4 ประถมสาธิตเทศบาลเมืองอางทอง จึงไดมีการประชุมคณะกรรมการโรงเรียน
ประชุมผูปกครองนักเรียน  และสรุปผลการประชุมวาโรงเรียนเทศบาล 4 ประถมสาธิตเทศบาลเมืองอางทอง
ควรดําเนินการยายสถานที่เรียน โดยใหเหตุผลวาอาคารเรียนดังกลาวไมเหมาะสม  เพราะน้ําทวมขังถนน
ทางเขาทุกปเปนระยะเวลายาวนาน  และบริเวณใกลเคียงเปนพ้ืนที่นาโดยรอบ  ซึ่งเปนแหลงเก็บน้ําตลอดรอบ
อาคารเรียน  เกรงวานักเรียนจะไดรับอันตรายจากน้ําทวมดังกลาว 

 คณะผูบริหารและหัวหนาสวนราชการจึงประชุมปรึกษาหารือรวมกันในแนวทางบริหารโรงเรียน
เทศบาล 4 ประถมสาธิตเทศบาลเมืองอางทอง  โดยท่ีประชุมมีมติสอดคลองกับโรงเรียนเทศบาล 4 ประถม
สาธิตและผูปกครองวาเห็นชอบใหยายสถานท่ีเรียนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ศูนยอางทอง) 
มาเรียนท่ีอาคารขุมทรัพยความรูจังหวัดอางทอง (AKAP) ตั้งแตวันที่ 5 พฤศจิกายน 2560 และเทศบาลเมือง
อางทองจึงขอคืนอาคารเรียนมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ศูนยอางทอง) ใหกับทางมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยขอคืนอาคารดังกลาวตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2561 เปนตนไป 

 ดังนั้นจึงนําเรื่องนี้มาหารือในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) เพ่ือพิจารณา
ตอไป 

 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
1. เห็นชอบยกเลิกบันทึกขอตกลงและเสนอแนวทางการดําเนินงานการใชอาคารเรียนมหาวิทยาลัย        

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ศูนยอางทอง) 
2. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) เสนอแนวทางการดําเนินงานการใชอาคารเรียนฯ            

(ศูนยอางทอง) ดังตอไปนี้ 
2.1 ตองจางผูดูแลรักษาทรัพยสิน อยางนอย 2 คน  อาจจะเปนคนเดิมหรือคนใหม 
2.2 การปรับลดคาไฟ ใหไปตรวจสอบและปรับเปลี่ยนประเภทของกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยแจงไว  

เพ่ือไมใหคาไฟฟาสูงเกินความเปนจริง 
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2.3 อาจจะเปดเปนโรงเรยีนกวดวิชา 
2.4 การใหเชาสถานที่จัดฝกอบรม 

3. แตงตั้งคณะกรรมการเพ่ือไปสํารวจความพรอมและทรัพยสิน  และทํารายงานถึงมหาวิทยาลัย โดยให
แลวเสรจ็ภายใน 13 มีนาคม 2561 และนําเสนอในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ตอไป 
 

ระเบียบวาระที่ 4.6  ขอความเห็นชอบ (ราง) ขอมูลพื้นฐาน  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

 สาระสําคัญโดยยอ 
 ตามที่คณะรัฐมนตรีไดพิจารณาและมีมติเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559 เห็นชอบยุทธศาสตรชาติ     

วาดวย การปองกันและปราบปรามการทุจริต  ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2564) และเห็นชอบใหหนวยงาน
ภาครัฐ  แปลงแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตรวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต  ระยะที่ 3 
(พ.ศ.2560 – 2564) สูการปฏิบัติ  และเกณฑการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงาน      
ของหน วยงานภาค รัฐ (Integrity  and  Transparency  Assessment – ITA) ประจําป งบประมาณ        
พ.ศ.2561 นั้น 

 เนื่องดวยการประเมินโครงการ ITA ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 จะตองมีการศึกษาและ
วิเคราะหขอมูลของสถาบันอุดมศึกษาในภาพรวม  เพื่อใชในการกําหนดกลุมตัวอยางและการคัดเลือกกลุม
ตัวอยางใหเปนไปตามสัดสวนที่เหมาะสม  ทางโครงการมีแบบฟอรมเพ่ือใหสถาบันอุดมศึกษาตรวจสอบความ
ถูกตองและเพิ่มเติมขอมูลใหครบถวน และจัดสงขอมูลกลับมายัง E – mail : itamua2018@gmail.com 
ภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ 2561 หรือสามารถจัดสงกอนกําหนดไดหากหนวยงานตรวจสอบขอมูลเรียบรอย
แลว 

 ไดผานการพิจารณาจากคณะกรรมการดําเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปรงใส        
การดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity  and  Transparency  Assessment – ITA) ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2561 

 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ไดชวยกันระดมความเห็นในการ (ราง) วัฒนธรรม
องคกร และมีมติเปนเอกฉันทตกลงใชขอความ คือ “รวมคิด  รวมทํา  นอมนําศาสตรพระราชาสูการพัฒนา
องคกรและทองถ่ินอยางย่ังยืน” 

 

ระเบียบวาระท่ี 4.7  ขอความเห็นชอบ (ราง) บันทึกความเขาใจโครงการความรวมมือแลกเปล่ียน
นักศึกษาเพื่อการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยากับมหาวิทยาลัยสตรีโคมะซะวะ  ประเทศญ่ีปุน 

 

 สาระสําคัญโดยยอ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาไดมีการทําบันทึกความเขาใจโครงการความรวมมือแลกเปลี่ยน

นักศึกษาเพื่อการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากับมหาวิทยาลัยสตรี       
โคมะซะวะ  ประเทศญี่ปุน  ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 31 กันยายน 2560  โดยที่ผานมาทางสาขาภาษาญี่ปุน  
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดมีการดําเนินกิจกรรมรวมกับมหาวิทยาลัยสตรโีคมะซะวะ  ประเทศญี่ปุน  ตามท่ี



 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  คร้ังที่  3/2561 

 

27 

ระบุในบันทึกความเขาใจดังกลาว  ดังน้ัน  สาขาวิชาญี่ปุน  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  จึงไดมีการเจรจากับ
มหาวิทยาลัยสตรีโคมะซะวะ  ประเทศญี่ปุน   เพ่ือจะคงความรวมมือตอไป นั้น 

 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
 เห็นชอบ (ราง) บันทึกความเขาใจโครงการความรวมมือแลกเปลี่ยนนักศึกษา เพ่ือการศึกษาภาษา

และวัฒนธรรมระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากับมหาวิทยาลัยสตรีโคมะซะวะ  ประเทศญี่ปุน  
และในสวนของงบประมาณเพ่ือรับรองนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยสตรีโคมะซะวะใหสาขาและคณะจัดทําแผน
กําหนดรายละเอียดคาใชจาย  เพ่ือรองรับการดําเนินการดังกลาว 

 

ระเบียบวาระที่ 4.8  ขอความเห็นชอบทบทวนคาใชจายตามบันทึกความเขาใจระหวางมหาวิทยาลัย      
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยากับมหาวิทยาลัยชนชาติกวางสี  สาธารณรัฐประชาชนจีน 

 

 สาระสําคัญโดยยอ 
ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาไดมีการทําบันทึกความเขาใจระหวางมหาวิทยาลัย

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยากับมหาวิทยาลัยชนชาติกวางสี  สาธารณรัฐประชาชนจีน  ตั้งแตวันท่ี  8 เมษายน 

2556 ถึงวัน ท่ี 8 เมษายน 2561 ซึ่ งมติที่ประชุมคณะกรรมการวิเทศสัมพันธ  มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา  คร้ังท่ี 2/2561  มีมติใหคณะวิทยาการจัดการทบทวนจุดคุมทุนและความเทาเทียมกันเพ่ือ

ประกอบการพิจารณาคงความรวมมือตอไป นั้น 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
 เห็นชอบปรับเพ่ิมคาใชจายตามบันทึกความเขาใจระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

กับมหาวิทยาลัยชนชาติกวางสี  สาธารณรัฐประชาชนจีน จาก 1,300 ดอลลารสหรัฐ เปน 2,000 ดอลลาร
สหรัฐ และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือขอความเห็นชอบตอไป 

 

ระเบียบวาระที่ 5 แจงผลและนําเสนอแผนงานที่จะดําเนินการของหนวยงานตาง ๆ  

ระเบียบวาระท่ี 5.1 คณบดีคณะครุศาสตร 

 สาระสําคัญโดยยอ 

  ผลการดําเนนิงาน  เดือนมกราคม 2561 
1. วันที่  20 มกราคม 2561 อบรมเชิงปฏิบั ติการ เร่ือง “เตรียมความพรอมและเสริม

ประสบการณตามโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาทองถิ่น” โดยวิทยากร  ผศ.สุกิจ สุวานิช และดร.ศิขรินทร       
แสงเพชร นาเรือง เวลา 08.00-17.00 น. ณ หองประชุม อาคาร 100 ป 

2. วัน ท่ี  24 มกราคม 2561อบรมเชิ งปฏิบัติ การ เรื่อง “เตรียมความพรอมและเสริม
ประสบการณตามโครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนาทองถิ่น” โดยวิทยากร ดร.วัชรภัทร เตชะวัฒนศิริ  เวลา 13.00-
16.30 น. ณ หองประชุม 204 อาคารปฏิบัติการคณะครุศาสตร 

3. วันที่ 24 มกราคม 2561 กิจกรรมสัมมนาระหวางปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 อบรมเรื่อง 
“การเตรียมตัวสูเสนทางครูมืออาชีพ” สําหรับนักศึกษาชั้นปที่ 5 โดยวิทยากร ผศ.ประเทือง คลายสุบรรณ  
เวลา 08.30-12.00 น. ณ หองประชุม อาคาร 100 ป 
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4. วันที่  24 มกราคม 2561 กิจกรรมสัมมนาระหวางปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2          
ของสาขาวิชาคณิตศาสตร อบรมเร่ือง “ทบทวนความรูและแนะแนวทางคณิตศาสตรสําหรับการสอบวิชาเอก” 
สําหรับนักศึกษาชั้นปที่ 5 โดยวิทยากร อาจารยอภิรมย ชมสมุทร  เวลา 13.00-16.30 น. ณ หอง 110      
อาคารปฏิบัติการคณะครุศาสตร 

5. วันท่ี 24 มกราคม 2561 กิจกรรมสัมมนาระหวางปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ของสาขา
วิทยาศาสตร อบรมเรื่อง “การเตรียมความตัวสูเสนทางครูมืออาชีพ” สําหรับนักศึกษาชั้นปที่ 5 โดยวิทยากร 
ดร.สุรยศ ทรัพยประกอบ  เวลา 13.00-16.30 น. ณ หอง 110 อาคารปฏิบัติการคณะครุศาสตร 

6. วันที่  24 มกราคม 2561 กิจกรรมสัมมนาระหวางปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2          
ของสาขาวิชาวิทยาศาสตร อบรมเร่ือง “ครูวิทยาศาสตร 0.4 หรือ 4.0” สําหรับนักศึกษาชั้นปที่ 5 โดยวิทยากร 
ดร.สุรยศ ทรัพยประกอบ เวลา 13.00-16.30 น. ณ หอง 112 อาคารปฏิบัติการคณะครุศาสตร 

7. วันที่ 24 มกราคม 2561 กิจกรรมสัมมนาระหวางปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ของ
สาขาวิชาสังคมศึกษา อบรมเร่ือง “ทักษะการทํางานของครูไทยในยุคไทยแลนด 4.0” สําหรับนักศึกษาชั้นป    
ที่ 5 โดยวิทยากร ดร.พรรณวดี ปามุทา  เวลา 13.00-16.30 น.  ณ หอง 702  คณะครุศาสตร 

8. วันที่  24 มกราคม 2561 กิจกรรมสัมมนาระหวางปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2          
ของสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย อบรมเรื่อง “นาฏศิลปเบื้องตนสําหรับเด็กปฐมวัย” สําหรับนักศึกษาชั้นปที่ 5 
โดยวิทยากร อาจารยฤตพชรพร ทองถนอม   เวลา  13.00-16 .30 น . ณ  ห อ ง  114  อาคารปฏิ บั ติ การ          
คณะครุศาสตร 

9. วันท่ี 24 มกราคม 2561 กิจกรรมสัมมนาระหวางปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ของสาขา
คอมพิวเตอรศึกษา อบรมเร่ือง “การพัฒนาบุคลิกภาพและการสื่อสารขามวัฒนธรรมสูความเปนเลิศ” สําหรับ
นักศกึษาชั้นปที่ 5 โดยวิทยากร อาจารยฐาปกรณ ทองคํานุช เว ล า  1 3 .0 0 -1 6 .3 0  น . ณ  ห อ ง  1 0 1          
อาคารปฏิบัติการคณะครุศาสตร 

10. วันที่ 24  มกราคม 2561 กิจกรรมสัมมนาระหวางปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ของ
สาขาวิชาพลศึกษา อบรมเร่ือง “เทคนิคการเขียนรายงานการวิจัยทางพลศึกษา” สําหรับนักศึกษาชั้นปที่ 5 
โดยวิทยากร อาจารยสุภาพร พาเจริญ เวลา 13.00-16.30 น.  ณ  ห องเรียน โรงยิ ม  มหาวิทยาลัย ราช ภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

11. วันที่ 24 มกราคม 2561  กิจกรรมสัมมนาระหวางปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ของสาขา
การสอนภาษาไทย อบรมเรื่อง “เทคนิคการทําขอสอบวิชาภาษาไทย” สําหรับนักศึกษาชั้นปที่ 5 โดยวิทยากร 
นางสาวจรรยา เกิดแกว และนายธนกฤต สุทธิลักษณ  เวลา 13.00-16.30 น. ณ หอง 111 อาคารปฏิบัติการ
คณะครุศาสตร 

12. วันที่ 24 มกราคม 2561 กิจกรรมสัมมนาระหวางปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ของ
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ อบรมเรื่อง “การพัฒนาสื่อการเรียนรูสําหรับครูภาษาอังกฤษ” สําหรับ
นักศึกษาชั้นปที่  5 โดยวิทยากร นางสาวอัจจิมา คุมถนอม เวลา 13.00-16.30 น. ณ หอง 113 อาคาร
ปฏิบัติการคณะครุศาสตร 

13. วันที่  24 มกราคม 2561 กิจกรรมสัมมนาระหวางปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2          
ของสาขาวิชาการประถมศึกษา อบรมเร่ือง “การจัดการเรียนรูสําหรับครูประถมศึกษามืออาชีพ” สําหรับ
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นักศึกษาช้ันปที่  5 โดยวิทยากร นางสาวอัจจิมา คุมถนอม  เวลา 13.00-16.30 น. ณ หอง 115 อาคาร
ปฏิบัติการ  คณะครุศาสตร 

14. วัน ท่ี 25 มกราคม 2561 รายงานความกาวหนาผลงาน “113 ป ครุศาสตรกรุงเกา”        
เพ่ือสงเสริมการทําตําราเรียนและหนังสือใหกับคณาจารยคณะครุศาสตรสําหรับเตรียมความพรอมเขาสู
ตําแหนงทางวิชาการท่ีสูงข้ึน  เวลา 15.00-17.00 น. ณ  หองประชุม 204 อาคารปฏิบัติการคณะครุศาสตร 

15. วันที่ 31 มกราคม 2561  คณะครุศาสตรอบรมการเขียนรายงานการประเมินตนเอง ระดับ
หลักสูตร (รอบ 6 เดือน)  เวลา 09.00-16.30 น. ณ หอง 211 อาคารปฏิบัติการ   

 

   แผนการดําเนินงาน ประจําเดือนกุมภาพันธ 2561 
1. วัน ท่ี 1 กุมภาพันธ  2561 ประชุมโครงการตัวแทน สทศ.ประจําสนามสอบ O-NET 

ประถมศึกษาชั้นปที่ 6 และมัธยมศึกษาปท่ี 3 ปการศึกษา 2560 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดอางทอง 
และจังหวัดสิงหบุรี  เวลา 11.30 น. ณ หองประชุม 204 อาคารปฏิบัติการคณะครุศาสตร 

2. วันที่ 22 มกราคม – 21 กุมภาพันธ 2561 รับสมัครบุคคลเขารับการฝกอบรมมาตรฐาน
ความรูวิชาชีพครขูองคุรุสภา 9 มาตรฐาน ปการศึกษา 2560   เวลา 08.30-16.30 น. ณ อาคารปฏิบัติการ
คณะครุศาสตร 

3. วันท่ี 3 - 4 กุมภาพันธ 2561 อบรม “การสรางขอสอบอิงมาตรฐานและแบบทดสอบ      
การอาน คิด วิเคราะห และเขียนสื่อความ สําหรับครูประถมศึกษา สาระการเรียนรูภาษาไทย” โดยวิทยากร       
ดร.วัชรภัทร เตชะวัฒนศิริ   เวลา 08.30-16.30 น. ณ หองประชุม 204 อาคารปฏิบัติการคณะครุศาสตร 

4. วันที่ 3 - 4 กุมภาพันธ 2561 คณาจารยและบุคลลากรคณะครุศาสตรลงพื้นที่ตัวแทน สทศ.
ประจําสนามสอบ O-NET ประถมศึกษาชั้นปที่ 6 และมัธยมศึกษาปที่  3 ปการศึกษา 2560 ณ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดอางทอง และจังหวัดสิงหบุรี 

5. วันที่ 14 กุมภาพันธ 2561  กิจกรรมสัมมนาหลังฝกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 และ
กิจกรรมปจฉิมภาควิชาการของนักศึกษาชั้นปท่ี 5 เวลา 08.30-16.30 น. ณ หองประชุม อาคาร 100 ป 

6. วันที่  15-23 กุมภาพันธ 2561 กิจกรรมการแขงขันกีฬาสัมพันธภายในมหาวิทยาลัย        
คร้ังที่ 13“  “113 ป  ศรีอยุธยาเกมส” มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

7. วันที่ 21 กุมภาพันธ 2561 ประชุมคณะกรรมการประจําคณะครุศาสตร ครั้งที่ 2/2561  
เวลา 13.00-16.00 น. ณ หองประชุม 223  อาคารศนูยการศกึษาพิเศษ     

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ  

 

ระเบียบวาระที่ 5.2  คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. วันที่ 5 มกราคม 2561 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภาคิน โชติเวศยศิลป 

คณบดี นําทีมงานผูบริหารและเจาหนาที่ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เขาพบหนวยงานตางๆ  ภายในมหาวิทยาลัย   
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เพื่อมอบของขวัญ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปใหม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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2. วันที่ 10 มกราคม 2561 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จัดกิจกรรมทําบุญและถวายภัตตาหารแด
พระสงฆ 9 รูป จากวัดชุมพลนิกายาราม และรวมรับประทานอาหารกลางวัน และจับฉลากของขวัญ เนื่องในวาระดิถีข้ึนปใหม
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจําป  2561 ณ หอง 104 อาคารฉะไกรนอย (อาคาร 1) คณะมนุษยศาสตร                
และสังคมศาสตร 

3. วันที่ 10 มกราคม 2561 นักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุน รวมกันจัดกิจกรรมปใหมสาขาวิชาภาษาญี่ปุน 
ประจําป 2561 ไดรับเกียรติจากคณาจารยสาขาวิชาภาษาญี่ปุนเขารวมงาน พรอมใหโอวาทแกนักศึกษา โดยมีการจัดกิจกรรม
บรรยายพิเศษ เร่ือง ประเพณีปใหมญ่ีปุน วิทยากร คือ ผูชวยศาสตราจารยหทัยรัตน ทรรพวสุ อาจารยสาขาวิชาภาษาญี่ปุน     
ณ  หอง 43108 ชั้น 2  อาคารบรมพุทธาราม (อาคาร 43)  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

4. วันที่ 10 มกราคม 2561 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จัดโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อเพ่ิมศักยภาพ
การเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 วิทยากร คือ ผูชวยศาสตราจารย ดร.จันทรเพ็ญ คลายมุข อาจารยสาขาวิชาภาษาอังกฤษ              
ณ หอง 43108 ชั้น 2 อาคารบรมพุทธาราม (อาคาร 43)  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

5. วันที่ 10 ม.ค.2561 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จัดการประชุมเตรียมความพรอมกอนเปด       
ภาคเรียนที่ 2/2560 โดยวาระคือ แสดงความยินดีกับผูไดรับตําแหนง   “ผูชวยศาสตราจารย”  ยินดีตอนรับอาจารยใหม       
ผลการดําเนินโครงการระหวางเดือนสิงหาคม - ธันวาคม 2560  แจงกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตร และสังคมศาสตร 
“ผูทรงคุณวุฒิภายนอก” โครงการ/แผนงานท่ีกําลังจะดําเนินการ ณ หอง 43014  อาคารบรมพุทธาราม (อาคาร 43)            
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

6. วันที่ 11 มกราคม 2561 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จัดการประชุมเตรียมจัดงานมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตรวิชาการ ประจําป 2561 ซึ่งจะจัดงานข้ึนในวันในวันพุธที่ 7 กุมภาพันธ 2561  ณ หองประชุมหมื่นจันทราช 
(หอง43110)  ชั้น 2 อาคารบรมพุทธาราม (อาคาร 43)  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

7. วันที่ 16 มกราคม 2561 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จัดประชุมคณะกรรมการกิจกรรมนักศึกษา
และสโมสรนักศึกษา ครั้งท่ี 1/2561 เพ่ือใหนักศึกษาเขาฟงบรรยาย กิจกรรม “สรางจิตสํานึกประวัติศาสตรชาติ เทิดทูน
สถาบัน”,รณรงคการแตงกายของนักศึกษาใหถูกระเบียบ และแตงต้ังคณะกรรมการจัดการแขงขันกีฬาสัมพันธภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาคร้ังที่ 13 “113 ป  ศรีอยุธยาเกมส” ณ หอง 43108 ชั้น 2 อาคารบรมพุทธาราม     
(อาคาร 43)  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

8. วันที่  16 มกราคม 2561 สาขาวิชารัฐประศาสตร จัดกิจกรรมจับของฉลากขวัญ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปใหม 
2561 โดยไดรับการสนับสนุนของขวัญ จากคณาจารยสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ณ หอง 104 อาคารฉะไกรนอย  (อาคาร 1) 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

9. วันที่ 16 มกราคม 2561 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จัดกิจกรรมปใหม ประจําป 2561 มีการจัดกิจกรรมการ
แสดงจากนักศึกษา เลนเกม การจับสลากแลกของขวัญระหวางนักศึกษา และการจับฉลากของขวัญพิเศษซึ่งไดรับการสนับสนุน
จากอาจารยในสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ณ หอง 31021 อาคาร 100 ป (ศูนยภาษาและคอมพิวเตอร) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

10.  วันท่ี 16 มกราคม 2561 นักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม ภาค กศ.บป.2557 จัดโครงการ
พัฒนาพลังอาสาสรางสุขใหเด็กในสถานสงเคราะห ณ สถานสงเคราะห หอพักวัดสระแกว โดยนักศึกษาไดระดมทุนจัดซื้อผาปู
ที่นอน จํานวน 150 ผืน ปรับปรุงภูมิทัศนและซอมแซมตูอุปกรณในหอพัก และจัดกิจกรรมนันทนาการใหแกเด็ก  ณ หอพัก
วัดสระแกว  อ.ปาโมก จ.อางทอง 
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11.   วันที่  17 มกราคม 2561 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร โดยผูชวยศาสตราจารย  ดร.ภาคิน           
โชติเวศยศิลป คณบดี นําทีมผูบริหารและเจาหนาที่ เปนตัวแทนมหาวิทยาลัย รวมพิธีวางพานพุมดอกไมสดถวายราชสักการะ
พอขุนรามคําแหงมหาราช เนื่องใน “วันพอขุนรามคําแหงมหาราช” ประจําป 2561 ซึ่งทางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจัดข้ึน       
ณ หอประชุมเล็ก  ขางองคพระพิรุณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูม ิศูนยพระนครศรีอยุธยา หันตรา 

12.  วันที่ 17 มกราคม 2561 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร โดยสโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร จัดกิจกรรมสงทายปเกาตอนรับปใหม 2561“สานสัมพันธนองพี่มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร” Happy New 
Year HuSo 2018 สําหรับนักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีการจัดเลี้ยงอาหารพรอมเครื่องดื่มซึ่งทางคณะจัด
เลี้ยงนักศึกษา การออกรานจําหนายอาหารและเครื่องดื่มของนักศึกษา พรอมทั้งการแสดงความสามารถของนักศึกษาตัวแทน
สาขาวิชา การจับสลากของขวัญรางวัล โดยไดรับการสนับสนุนของขวัญรางวัลจาก ผูบริหารและคณาจารย ซึ่งในระหวาง
กิจกรรม มีการจัดแสดงดนตรีของนักศึกษาสาขาวิชาดนตรีสากล  ณ บริเวณลานหนาอาคารฉะไกรนอย (อาคาร 1) และอาคาร
บรมพุทธาราม (อาคาร 43)  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

13.  วันที่ 17 มกราคม 2561 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จัดประชุมคณะกรรมการดําเนินงานกิจกรรม
เสวนาสาธารณะครั้งท่ี 4/2560 เพื่อวางแผนการดําเนินงานกิจกรรมเสวนาสาธารณะคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
ประจําป งบประมาณ 2560 ณ ห องประชุมหม่ืนจันทราช (ห อง43110) ชั้ น 2 อาคารบรมพุทธาราม (อาคาร 43)                    
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

14.  วันท่ี  18 มกราคม 2561 นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร จัดกิจกรรมไหวครูรัฐประศาสนศาสตร 
ประจําปการศึกษา 2560 เพ่ือเปนการแสดงถึงความกตัญูกตเวทติาคุณแดอาจารยผูสอน  ณ ห อง 104 อาคารฉะไกรน อย
(อาคาร 1)  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

15.  วันท่ี 23 มกราคม 2561 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จัดการประชุมเตรียมจัดงานมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตรวิชาการ ประจําป 2561 ครั้งที่ 2/2561 เพื่อเตรียมความพรอมการจัดงานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
วิ ชาการ ประจํ าป  2561 ณ ห องประชุ มหมื่ นจันทราช (ห อง43110) ชั้ น 2 อาคารบรมพุ ทธาราม (อาคาร 43)                         
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

16.  วันที่ 24 มกราคม 2561 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร โดยสโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร จัดกิจกรรมกีฬาสัมพันธภายในคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจําปการศึกษา 2560 เพ่ือเสริมสราง
ความสามารถและศักยภาพดานกีฬาใหกับนักกีฬา สรางความสัมพันธอันดีระหวางนักศึกษาและคณาจารย และสงเสริมให
นักศึกษาออกกําลังการเพื่อสุขภาพที่ดี  โดยมีการจัดแขงขันกีฬาฟุตซอล คูชิงชนะเลิศ ระหวางทีมพัฒนาชุมชนกับ          
ทีมสหวิทยาการอิสลาม และกีฬาฮาเฮสัมพันธ ไดแก ว่ิงซุปเปอรแมน   เหยียบลูกโปง  ชักเยอ  เกาอี้ดนตรี และกินวิบาก โดย
ในสวนของกีฬาฟุตซอลจะมีการคัดเลือกตัวนักกีฬาเพื่อเปนตัวแทนคณะไปแขงในกีฬามหาวิทยาลัยตอไป ณ โรงยิม 1  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

17.   วันที่  23  มกราคม 2561 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จัดประชุมคณะกรรมการจัดการแขงขัน
กีฬาสีสัมพันธภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 13  “113 ป ศรีอยุธยาเกมส” เพื่อจัดหานักกีฬาและ
อาจารยรวมดูแลการแขงขันกีฬา แตละประเภท ณ หองประชุมหมื่นจันทราช  (หอง43110) ชั้น 2 อาคารบรมพุทธาราม      
(อาคาร 43)  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  

18.   วันที่  17 มกราคม  2561 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จัดประชุมคณะกรรมการประจํา           
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คร้ังที่ 1/2561 ในการประชุมครั้งนี้ทางคณะไดเชิญผูทรงคุณวุฒิภายนอก คือ พลตํารวจโท     
อมรรักษ หุวะนันทน อดีตผูบัญชาการ ประจําสํานักงานผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ อดีตรองหัวหนา นายตํารวจราชสํานัก 
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(สบ 9) และที่ปรึกษาโครงการพหุวัฒนธรรม สถาบันเอเชียจุฬาลงกรณ  รองศาสตราจารย ดร.กาสัก เตะขันหมาก อดีต
ผูอํานวยการสํานักศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี รองศาสตราจารย ดร.วิบูลย ตระกูลฮุน รักษาการคณบดี
วิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต และดร.สมพล รัชตพิมลชัย ผูอํานวยการฝายพัฒนาธุรกิจ ศูนยการคาอยุธยาซิตี้พารค เขา
รวมการประชุม  ณ  หองประชุมหมื่นจันทราช  (หอง43110)  ชั้น 2 อาคารบรมพุทธาราม (อาคาร 43)  คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 

 

แผนการดําเนินงานในเดือนกุมภาพันธ 2561 
1. วันที่ 7 กุมภาพันธ  2561 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จัดงานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

วิชาการ ครั้งที่ 4 ประจําป 2561 “มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร อยูอยางไรในยุค 4.0” ณ  อาคาร 100 ป  ศูนยภาษาและ
คอมพิวเตอร  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

2. วันที่ 16 กุมภาพันธ 2561 สาขาวิชาประวัติศาสตร จัดโครงการเสวนาวิชาการ เร่ือง ประวัติศาสตรสังคม
และวัฒนธรรมสมัยอยุธยา : ภาพสะทอนความตอเนื่องและความหลากหลายพหุวัฒนธรรม ณ หองประชุมตนโมก อาคารบรรณ
ราชนครินทร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

3. วันที่ 17 กุมภาพันธ 2561   การจัดเสวนาสาธารณะ คร้ังที่ 2  รวมกับการทองเท่ียวแหงประเทศ
ไทย ณ ปอมเพ็ชร เวลา 17.00 น. ในหัวขอ อยุธยาโรแมน โดยมีนายมาโนช  พุฒตาล มาเลนดนตรี และเสวนาเกี่ยวกับ
การทองเที่ยว 

4. วันที่ 13 กุมภาพันธ  2561 ชองสถานีโทรทัศน NBT ไดถายทําการเสวนาการมีสวนรวมในระบอบ
ประชาธิปไตย  โดยมีวิทยากร คือ ดร.สุเมธ  รอยกุลเจริญ  วิทยากรจากคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร     

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ   

 

ระเบียบวาระที่ 5.3 คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
 

 สาระสําคัญโดยยอ 
  ผลการดําเนนิงาน  ในเดือนมกราคม 2561 

1. วันท่ี 18 มกราคม 2561 คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พรอมดวยอาจารยสมเกียรติ  แดงเจริญ 
และอาจารยฤดี  เสริมชยุต เขารวมรับฟงรายละเอียดโครงการจัดตั้งหนวยบมเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่อใหเขาใจถึงวัตถุประสงคและวิธีการกระบวนการทํางานของหนวยบมเพาะ
วิสาหกิจ ณ หองประชุมศาสตราจารยประเสริฐ ณ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

2. วันท่ี 17 มกราคม 2561 คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมและทํานุ
บํารุงศลิปวัฒนธรรม “ทําบุญ ไหวพระ ฟงธรรมะ แตงชุดไทย” ณ อาคาร 41  คณะวิทยาการจัดการ 

3. วันที่ 11 – 12 มกราคม 2561 สาขาวิชาการทองเที่ยว จัดโครงการบริการวิชาการ กิจกรรม 
“พัฒนาศักยภาพเยาวชนการเปนอาสาสมัครมัคคุเทศกประจําชุมชน รุน 8” ณ โรงแรมจอมสุรางคอุปถัมภ 

4. วันท่ี 31 มกราคม  2561 สาขาวิชาธุรกิจระหวางประเทศ กิจกรรมอบรมเทคโนโลยีสารสนเทศ 
หัวขอ “การคาออนไลน” ใหกับนักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจระหวางประเทศ ชั้นปท่ี 2 จํานวน 15 คน  ณ หอง 31104   
อาคารศูนยภาษาและคอมพิวเตอร  (อาคาร 100 ป) 
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5. วันที่ 27 มกราคม 2561 สาขาวิชาการบัญชี นํานักศึกษาเขารวมการแขงขันตอบคําถามทางบัญชี 
ระดับประเทศ คร้ังที่ 6 ณ สภาวิชาชีพบัญชี กรุงเทพมหานคร 

6. วันท่ี 23 มกราคม 2561  สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส นํานักศึกษาเขารวมการแขงขันทักษะ
ทางดานวิชาชีพโลจิสติกสภายใตงานจักรพงษวิชาการ “นิทรรศการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก EEC” ประจําป
การศกึษา 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ 

7.  วันที่  24 – 26 มกราคม 2561 สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ  ศึกษาดูงานดานคอมพิวเตอร         
ณ จังหวัดพิษณุโลก 

 

แผนการดําเนินงานในเดือนกุมภาพันธ 2561 
1. วันที่ 15 – 23 กุมภาพันธ 2561 คณะวิทยาการจัดการ  กิจกรรมกีฬาสัมพันธภายในมหาวิทยาลัย

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา “113 ป ศรีอยุธยาเกมส” ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
2. วันท่ี 9 กุมภาพันธ 2561 สาขาวิชาการจัดการ จัดกิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานท่ี ณ บริษัท      

แมรีกอท จิวเวลลี่ (ประเทศไทย) จํากัด  ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
3. วันที่  20  กุมภาพันธ 2561 สาขาวิชาการจัดการ จัดโครงการบริการวิชาการ “อบรมการ

เสริมสรางทักษะความเปนผูนําใหกับเยาวชน” โดยมีนักศึกษาระดับ ปวช. และปวส. เขารวมกิจกรรม จํานวน 80 
คน ซึ่งมีกิจกรรมการบรรยายทฤษฏีในภาคเชา และกิจกรรมเสริมทักษะการทํางานเปนทีมในภาคบาย ณ วิทยาลัย
การอาชีพมหาราช  

4. วันที่ 27 กุมภาพันธ 2561 สาขาวิชาบริหารทรัพยากรมนุษย จัดกิจกรรมศึกษาดูงานนอกสถานท่ี 
บริษัท ทีเอ็น เมตัลเวิรค จํากัด ณ จังหวัดสมุทรสาคร 

5. วันท่ี 28 กุมภาพันธ 2561 สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย  จัดกิจกรรมศึกษาดูงานนอก
สถานที่ ณ บริษัท อายิโนะโมโตะ (ประเทศไทย) จํากัด สาขาอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

6. วันท่ี 6 กุมภาพันธ 2561 สาขาวิชาการเปนผูประกอบการ จัดกิจกรรมคนหาผูประกอบการรุน
ใหมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ โรงเรียนเทศบาล 3  วัดชัยมงคล  อ.เมืองอางทอง  จ.อางทอง 

7. วันที่ 8 กุมภาพันธ 2561 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส  กิจกรรมโลจิสติกสสัมพันธ สาขาวิชา
การจัดการโลจิสติกส ณ ฟารมโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา 

8. วันท่ี 27 กุมภาพันธ 2561 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส  จัดโครงการออกแบบ ARU POST 
OFFICE SOFTWARE COMPETITION ประจาปงบประมาณ 2561 ณ หองประชุมอินทนิล 1 อาคาร 41 

9. วันที่ 16 กุมภาพันธ 2561 สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส  จัดโครงการปนนักโลจิสติกสมืออาชีพ 
สูการพัฒนาองคความรูอยางตอเนื่อง ณ โรงเรยีนอยุธยานุสรณ 

10. วันที่ 5 กุมภาพันธ 2561 สาขาวิชาการตลาด ออกประชาสัมพันธหลักสูตร  โรงเรียนภาชี “สุนทร
วิทยานุกูล” อ.ภาชี  จ.พระนครศรีอยุธยา 

11. วันท่ี 16 กุมภาพันธ 2561 สาขาวิชาการตลาด ประชาสัมพันธหลักสูตร  โรงเรียนบางบาล         
อ.บางบาล  จ.พระนครศรีอยุธยา 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ   
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ระเบียบวาระท่ี 5.4  คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. วันท่ี 10 มกราคม 2561 กิจกรรมทําบุญปใหมคณะฯ เพ่ือเสริมสรางความเปนสิริมงคล แกชีวิต

ของผู เขารวมกิจกรรม ไดพบปะ สังสรรค  สรางสัมพันธภาพที่ดีของ คณาจารย  เจาหนาที่และนักศึกษา               
ณ หองประชุมศูนยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี                    

2. วันท่ี 10 มกราคม 2561 ประชุมนักศึกษาชั้นปที่  1 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เรื่อง       
การแขงขันกีฬาสัมพันธภายใน 113 ป ศรีอยุธยาเกมส เพื่อช้ีแจงรายละเอียดกิจกรรมใหนักศึกษาทราบและปฏิบัติ
ไดถูกตอง ณ หองประชุมอาคาร 100 ป 

3. วันที่ 17 มกราคม 2561 ประชุมนักศึกษาชั้นปที่ 2-3 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เรื่อง     
การแขงขันกีฬาสัมพันธภายใน 113 ป ศรีอยุธยาเกมส เพื่อช้ีแจงรายละเอียดกิจกรรมใหนักศึกษาทราบและปฏิบัติ
ไดถูกตอง ณ หองประชุมอาคาร 100 ป 

4. วันที่ 17 มกราคม 2561 สาขาวิชาคณิตศาสตร  จัดโครงการศึกษาดูงาน  โดยนํานักศึกษาสาขาวิชา
คณิตศาสตร  จํานวน  43  คน  ไปศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมพูนความรูและสงเสริมพัฒนาแกนักศึกษาในดานตาง ๆ  และ
สงเสริมกระบวนการเรียนรูหลากหลายจากสถานประกอบการใหนักศึกษาไดเกิดการบูรณาการความรูที่ไดจากสถาน
ประกอบการไปใชใหเกิดประโยชนในการเรียนและการทํางานในอนาคต ณ บริษัท  เวสเทิรน  ดิจิตอล  (ประเทศไทย)  
จํากัด  และ  ศูนยการเรียนรูตันแลนด  ดินแดนแหงความสมดุล  จ.พระนครศรีอยุธยา 

5. วันที่ 24  มกราคม  2561 คณบดีเขารวมประชุมการแขงขันกีฬาสานสัมพันธเครือขายคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  9  มหาวิทยาลัย ณ หองประชุม  1712 อาคาร  1  ชั้น  7  คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

6. วันที่ 24 – 26 มกราคม  2561 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร  จะจัดโครงการศึกษาดูงาน
อาจารยทางดานคอมพิวเตอร  เพ่ือเพิ่มพูนความรู  ทัศนคติและทักษะสามารถใชศักยภาพทางวิทยาศาสตรท่ี
ทันสมัยในการเรียนการสอนตามนโยบายของมหาวิทยาลัย  โดยจะนําคณาจารยของสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร
ไปศึกษาดูงาน  ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค  และพิพิธภัณฑแหงชาติรามคําแหง จ.นครสวรรค  และ         
จ.สุโขทัย 

7. วันที่ 31  มกราคม  2561 ชมรมดาราศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรม
บรรยายใหความรู  ซุปเปอรมูน-จันทรุปราคา  ชมจันทรุปราคาเต็มดวงผานกลองโทรทรรศน ถายภาพดวงจันทรสี
เลือดผานกลองโทรทรรศนเปนที่ระลึก ณ อาคารหอดูดาวพระราชานุสรณพระจอมเกลาฯ  (อาคารใหม) 

8. วันที่ 15 - 23 กุมภาพันธ 2561 กิจกรรมการแขงขันกีฬาสัมพันธภายใน 113 ป ศรีอยุธยาเกมส 
เพ่ือสงเสริมใหนักศึกษาไดมีสุขภาพที่แขงแรง สรางมิตรภาพระหวางนักศึกษา มีน้ําใจเปนนักกีฬา ณ สนามฟุตบอล 
มหาวิทยาลัยฯ 

9. เดือนกุมภาพันธ  2561 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  จะดําเนินการจัดโครงการ  Let’s  it  Green  
Project  มหาวิทยาลัยสีเขียว  เพื่อสงเสริมการใชพลังงานทดแทนและการรักษาสิ่งแวดลอม ณ คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 

10.  เดือนมกราคม - กุมภาพันธ 2561 สาขาวิชาคณิตศาสตร  จะจัดโครงการ "การจัดการเรียนรู     
สะเต็มศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน"  เพื่อเปนการเสริมทักษะการเรียนรูใหกับนักเรียน  และเปนการบริการ
วิชาการของสาขาวิชาคณิตศาสตร ณ  โรงเรยีนภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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11. วันที่ 13  กุมภาพันธ  2561 สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอมจะดําเนินการจัดโครงการบริการ
วิชาการ  เร่ือง  น้ําหมักชีวภาพจากขยะอินทรีย   เพ่ือใหความรูแกประชาชน/นักเรียน  ใหมีความรูเร่ืองความสําคัญ
ของการคัดแยกขยะ  ประเภทขยะ  น้ําหมักชีวภาพ  ประโยชนและวิธีการทําน้ําหมักชีวภาพ  รวมทั้งบทบาท       
ของจุลินทรีย  ณ โรงเรียนร้ิวหวาวิทยาคม  อ.โพธ์ิทอง  จ.อางทอง 

 

แผนการดําเนินงานในเดือนกุมภาพันธ 2561 
1. วันท่ี 9 มีนาคม 2561 กิจกรรมทําซุมรับปริญญา เพื่อใหแตละสาขาวิชาไดแสดงความยินดีกับ

บัณฑิต คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ณ ถนนบริเวณหนาอาคารเฉลิมพระเกียรติศูนยวิทยาศาสตร 
2. วันที่ 21  มีนาคม  2561 กิจกรรมสงเสริมกีฬาและนันทนาการแกนักศึกษาคณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี  เพื่อสงเสริมใหนักศึกษาไดออกกําลังการโดยการเลนกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ  ซึ่งจะชวยให
นักศึกษามีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง  สมบูรณ  ทั้งรางกายและจิตใจ  มีคุณภาพชีวิตท่ีดีสามารถประกอบภารกิจ
ตาง ๆ  ไดอยางมีประสิทธิภาพ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

3. วันที่ 26 พฤษภาคม  2561 สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร จะจัดโครงการอบรมการประยุกตใช
คอมพิวเตอรกับงานในโรงเรียน  เพ่ือใหสถานศึกษาสามารถบริหารจัดการขอมูลใหอยูในรูปแบบของสารสนเทศที่มี
ประโยชน  และประยุกตใชกับการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  และเรียนรูเทคโนโลยีใหม ๆ  
รวมทั้งเปนการบริการวิชาการและของสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร โดยมีวิทยากร  คือ  อาจารยวิโรจน         
ยอดสวัสดิ์ ณ หอง  31104  อาคารศูนยภาษาและคอมพิวเตอร (อาคาร  100  ป) 

4. การยกรางหลักสูตรพยาบาลศาสตรตามนโยบายของอธิการบดี  ไดรายงานความคืบหนา และ
ศึกษา มคอ.1 เรียบรอยแลว  สวนความพรอมของการเปดสอน  ไดนําเสนอการแตงตั้งคณะกรรมการ โดยมี        
ผศ.ดร.อดิศร  ภูสาระ เปนประธาน   

12. การพัฒนาหลักสูตร  กรรมการพัฒนาหลักสูตรจะตองเปนอาจารยประจําและอาจารยรับผิดชอบ
หลักสูตร  โดยตองมีวุฒิปริญญาตรีและปริญญาโท  พยาบาลศาสตร  รวมทั้งตองมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ       
ในเบ้ืองตนไดสํารวจวาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไมมีอาจารยที่มีคุณสมบัติน้ัน   
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 5.5 ผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา  
 

 สาระสําคัญโดยยอ 
  ผลการดําเนนิงานเดือนมกราคม 2561 

1. วันที่ 18 - 19 มกราคม 2561 สถาบันอยุธยาศึกษา รวมกับ คณะอนุกรรมการพิจารณาและเรียบ
เรียงประวัติศาสตรไทยสมัยอยุธยา ในคณะกรรมการชําระประวัติศาสตรไทย กรมศิลปากรจัดกิจกรรมสัมมนา
อยุธยาศึกษาวิชาการ “อยุธยา พลิกอดีต มุมมองใหม” โดยไดรับเกียรติจาก อาจารย ดร.เกษม บํารุงเวช อธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เปนประธาน  เปดงาน และ อาจารย ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผูอํานวยการ
สถาบันอยุธยาศึกษา กลาวรายงาน โดยมีวิทยากรผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 14 ทาน หัวขอการบรรยายเร่ือง “อยุธยา:
ประวัติศาสตร ในโลกมายา โดย ศาสตราจารย  ดร.สุ เนตร ชุตินธรานนท การสัมมนาเร่ือง เปดกรุความรู
ประวัติศาสตร อยุธยา “A History of Ayutthaya” โดย Mr.Chris Baker ศาสตราจารย ดร.ผาสุก พงษไพจิตร
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อาจารยวิกัลย พงศพนิตานนท การสัมมนาเร่ือง การคาและการเมืองอยุธยาใน “สาสนการทูตสยาม-ฮอลันดา”     
โดย ดร.ธีรวัต ณ ปอมเพชร ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภาวรรณ เรืองศิลป ผูชวยศาสตราจารย ดร.วรพร ภูพงศพันธุ 
การสัมมนาเรื่อง ความสัมพันธระหวางจีนกับอยุธยาใน “หมิงสือลู” โดยศาสตราจารย ดร.สุเนตร ชุตินธรานนท และ 
อาจารยเศรษฐพงษ จงสงวน การแนะนําการจัดแสดงหนังสือและแผนที่ โดย คุณสุรเจตน เนื่องอัมพร การสัมมนา
เรื่อง “ชําระคําใหการขุนหลวงหาวัด:เรื่องเกา มุมมองใหม” โดยอาจารยบุหลง ศรีกนก คุณชัยสิทธิ์ ปะนันวงศ 
อาจารยบุญเตือน ศรีวรพจน และการสัมมนาเร่ือง “กรุงศรีอยุธยามุมมองใหมการสํารวจทางกายภาพและ
โบราณคดี” โดย อาจารย ดร.จงกล เฮงสุวรรณ อาจารยปฏิพัฒน พุมพงษแพทย และอาจารยวิกัลย พงศพนิตานนท 
โดยมีผู เขารวมสัมมนาเปนนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย  นักวิชาการ และบุคคลทั่วไป จํานวน 378 คน              
ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

2. เมื่อวันที่  25 มกราคม 2561 สถาบันอยุธยาศึกษา จัดพิธีทําบุญวัดบรมพุทธาราม เพ่ือเปน       
การอุทิศสวนกุศล และรําลึกถึงสมเด็จพระเพทราชาและบูรพมหากษัตริยาธิราชแหงกรุงศรีอยุธยา โดยไดนิมนต
พระสงฆจากวัดพนัญเชิงวรวิหาร จํานวน 9 รูป มาเจริญพระพุทธมนตและฉันภัตตาหารเพล โดยมีคณะผูบริหาร 
คณาจารย บุคลากร และนักศึกษา รวมพิธีทําบุญ ณ บริเวณวัดบรมพุทธาราม 

3. วันท่ี 30 – 31 มกราคม 2561 สถาบันอยุธยาศึกษา รวมกับ กรมสงเสริมวัฒนธรรม กระทรวง
วัฒนธรรม จัดโครงการถายทอดงานศิลปกับศิลปนแหงชาติ : ศิลปนแหงชาติสัญจร “สอนศิลปถิ่นมรดกโลก” 
ระหวางวันที่  30 -31 มกราคม 2561 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยไดรับเกียรติ        
จาก นายประดิษฐ โปซิวรองอธิบดีกรมสงเสริมวัฒนธรรม เปนประธานกลาวเปดงาน อาจารยอราม ชนะโชติ       
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กลาวรายงาน และ วาที่รอยตรี พิเชียน ลิมปหวังอยู รองผูวา
ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  กลาวตอนรับนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย บุคคลทั่วไป แขกผูมีเกียรติ และ
ศิลปนแหงชาติ ทั้ง ๓ สาขา ประกอบดวยสาขาทัศนศิลป สาขาวรรณศิลป และสาขาศิลปะการแสดง ที่มารวม
ถายทอดองคความรู ประสบการณในการสรางสรรคงานศิลปวัฒนธรรม เชน คุณกมล ทัศนาญชลี คุณเนาวรัตน 
พงษไพบูลย คุณธนิสร ศรีกลิ่นดี คุณเกลียว เสร็จกิจ (ขวัญจิต  ศรีประจันต) และศิลปนแหงชาติอีกหลายทาน 
กิจกรรมครั้งน้ีไดรับความสนใจจากนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย และบุคคลทั่วไป เขารวมฐานศิลปะเพ่ือเรียนรู
งานศิลป กับศิลปนแหงชาติ เชน เทคนิคจิตรกรรม เทคนิคสรางสรรคสื่อผสม เทคนิคภาพพิมพ  เทคนิค
ประติมากรรม การสรางสรรควรรณศิลป ศิลปะการแสดง นาฏศิลป การแสดงพ้ืนบาน และสถาปตยกรรมศิลป โดย
มีวัตถุประสงคเพ่ือรวมกันสรางสรรคงานศิลปะ และสืบสานงานศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาให
ยั่งยืนตอไป 

 

แผนการดําเนินงานเดือนกุมภาพันธ 2561 
1. วันท่ี 7 - 9 กุมภาพันธ 2561 รวมงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา คร้ังที่ 18 "นาฎยปรีดิยานันท   

กึงศตวรรษ สนามจันทรศิลปากร" ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
2. วันที่ 15 – 17 กุมภาพันธ 2561 เขารวมการประชุมวิชาการนานาชาติ เครือขายศิลปวัฒนธรรม

มหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย คร้ังที่ 8 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิศูนยพระนครศรีอยุธยา 
หันตรา 

3. วันที่  21 กุมภาพันธ  2561 กิจกรรมสัมมนาการอนุ รักษและพัฒนานครประวัติศาสตร
พระนครศรอียุธยา คร้ังที่ 2 ณ สถาบันอยุธยาศึกษา 
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4. วันที่ 21 กุมภาพันธ 2561 ประชุมคณะกรรมการประจําสถับนอยุธยาศึกษา ครั้งที่ 2/2561        
ณ สถาบันอยุธยาศึกษา 

5. วันท่ี 24 – 25 กุมภาพันธ 2561 อบรมเชิงปฏิบัติการสรางสรรคศิลปกรรมรวมสมัย ในหัวขอ 
สรางสรรคศิลปถิ่นมรดกโลก : พระนครศรีอยุธยา ณ หอศิลป (ศาลากลางหลงัเกา) 

 

มติ/ความคดิเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 5.6  ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1.   วันท่ี 22 มกราคม 2561  โครงการอบรมพัฒนาสื่อการเรียนการสอน E-Learning วัตถุประสงค

เพ่ือพัฒนาสื่อการเรียนการสอนใหนักศึกษา อาจารย  มีความรูความสามารถในการสรางหองเรียนออนไลน  โดยมี    
ผูเขาอบรมนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ สาขาการทองเที่ยว จํานวน 45 คน และอาจารย จํานวน 5 คน ซึ่งมี     
การผลประเมินความพึงพอใจอยูในระดับดีมากและใชประโยชนไดจริง เวลา 8.30 – 16.00 น. ณ  หองปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร  31104 อาคาร 100 ป 

2.  โครงการบริการหองสมุดเชิงรุก    
        -  วันที่ 17  มกราคม  2561  คณะครุศาสตร มีอาจารยใชบริการจํานวน 5 คนบริการคืนหนังสือ

และแนะนําหนังสือใหมจํานวน 3 รายชื่อ  
    -  วันท่ี 24 มกราคม  2561  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มีอาจารยใชบริการจํานวน      

3 คน บริการคืนหนังสือและแนะนําหนังสือใหมจํานวน 10 รายชื่อ 
  -  วันที่ 31 มกราคม  2561 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   มีอาจารยใชบริการจํานวน 9 คน 

บริการคืนหนังสือและแนะนําหนังสือใหมจํานวน 15 รายชื่อ  
3. โครงการบริการวิชาการ : เขารวมประชาคมพ้ืนที่ชุมชน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

      -  วันที่ 20 มกราคม  2561 จากการลงสํารวจพ้ืนที่เปนกลุมชุมชน ประชาชนมีอาชีพคาขายเพราะ
มีบานเรือนใกลกับตลาด และทํางานโรงงาน มีผูสูงอายุจํานวนมากแหลงการศึกษา เชน โรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ
อุปถัมภเปนโรงเรียนมัธยมศึกษา 
     -   วันที่ 26 มกราคม 2561  จากการลงสํารวจพ้ืนที่เปนกลุมชุมชน ประชาชนมีอาชีพคาขาย และ
ทํางานโรงงาน มีผูสูงอายุจํานวนมาก แหลงการศึกษาเปนโรงเรียนขนาดเล็ก 
 

ผลการดําเนินงาน  ประจําเดือนมกราคม 2561 
งานศูนยขอมูลและเครือขาย 
1. วันท่ี 4 มกราคม 2561  ตรวจเช็คระบบสัญญาณอินเทอรเน็ต LAN  Switch ทํางานผิดปกติ/

Reset Switch ณ  อาคาร 3 หองงานประกันคุณภาพ 
2. วันที่ 5 มกราคม 2561 ตรวจเช็คระบบสัญญาณอินเทอรเน็ต LAN หนูกัดสาย LAN ขาด/ตัดตอ

เขาหัว RJ45 ใหม ณ หองงานการเงิน 
3. วันที่ 5 มกราคม 2561 แกไขปญหาระบบบริหารการศึกษาใชงานไมได เคร่ืองเซิรฟเวอรระบบ

บริหารการศึกษาไมสามารถเชื่อมตอกับฐานขอมูลได ณ หอง DATA CENTER อาคาร 100 ป 
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4. วันท่ี 9 มกราคม 2561 ตรวจเช็คระบบ WI-FI โรงเรียนสาธิตปฐมวัย และระบบสัญญาณ
อินเทอรเน็ต LAN หองผูอํานวยการ ใชงานไมได สาย LAN ใชงานไมได ไมมีสัญญาณคาดวาสายอาจขาด บนฝา
เพดาน/หาจุดสายขาดและเขาหัว RJ45 ทําการเดินสาย LAN ใหม และใสทอเฟล็กซเหล็กกันหนูกัดสาย LAN        
ณ หองงานการเงิน 

5. วันที่ 11 มกราคม 2561 สํารวจพื้นที่และวัดความแรงของสัญญาณ WI-FI แบบภายนอกอาคาร
เพ่ือใชในการบริหารจัดการ ป รับป รุงระบบสัญ ญ าณ  W-IFI ของมหาวิทยาลั ย  ณ  มหาวิทยาลั ยราช ภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

6. วันที่ 19 มกราคม 2561 จัดการนําขอมูลนักศึกษาที่จบปการศึกษา 2560 สงใหกับกองนโยบาย
และแผน  งานประกันคุณภาพ ณ หอง DATA CENTER อาคาร 100 ป 

7. วันที่ 19 มกราคม 61 แกไขปญหาเว็บไซตคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรใชงานไมได  
Logfile เต็ม/ดําเนินการลบ Logfile ณ หอง DATA CENTER อาคาร 100 ป 

8. วันท่ี 23 มกราคม 2561 สํารวจพื้นที่และวัดความแรงของสัญญาณ WI-FI แบบภายในอาคารเพ่ือ
ใชในการบริหารจัดการ Logfile เต็ม/ดําเนินการลบ Logfile ณ หอพักอูทอง 

9. วันที่  23 - 24 มกราคม 2561 แนะนําการใชงาน ad on ของ google sheet และ Google 
Classroom ใหกับอาจารย  ณ หอง DATA CENTER อาคาร 100 ป 

10. วันที่ 25 มกราคม 2561 ติดตั้ง Oracle Os ในเครื่องเซิรฟเวอรใหม เพ่ือใชในงานระบบบริหาร
การศกึษา ณ หอง DATA CENTER อาคาร 100 ป 

11. วันที่ 26 มกราคม 2561 นายเจษฎา สุขสมพืช เขารวมประชุมเรื่องแกไขปญหาระบบบริหาร
การศกึษาใหสามารถใชงานไดดีขึ้น  

12. วันที่  23 - 24 มกราคม 2561 สํารวจจุดติดตั้งระบบสัญญาณ W-IFI  อาคารบานพลูหลวง          
ณ อาคาร 100 ป ศูนยภาษาและคอมพิวเตอร และอาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 

งานใหบริการซอมบํารุงเครือขาย 
1. วันที่ 3 มกราคม 2561 แกไขระบบอินเทอรเน็ต LAN ใชไมได หนู กัดสาย/ตัดตอเขาหัว RJ45 

ใหม ณ อาคาร 41 คณะวิทยาการจัดการ 
2. วันท่ี 3 มกราคม 2561 ติดตั้งระบบอินเทอรเน็ต LAN จํานวน 7 จุด เดินสาย LAN และเขาหัว 

RJ45 ใหม ณ อาคาร 41 
3. วันท่ี 12 มกราคม 2561 คณะวิทยาการจัดการ ติดต้ังระบบอินเทอรเน็ต LAN โรงเรียนสาธิต

ปฐมวัย จํานวน 1 จุด เดินสาย LAN และเขาหัว RJ45 ใหม ณ คณะวิทยาการจัดการ 
4. วันท่ี 15 มกราคม 2561 ระบบอินเทอรเน็ต LAN ใชงานไมไดหลายจุด หนูกัดสายขาด/ตัดตอ

สายอินเทอรเน็ต LAN และเขาหัว RJ45 ณ  อาคาร 43 คณะมนุษยศาสตรฯ 
5. วันท่ี 18 มกราคม 2561 จัดทําสายระบบอินเทอรเน็ต LAN จํานวน 10 เมตร 2 เสน จํานวน      

5 เมตร 2 เสน เดินสายอินเทอรเน็ต LAN ใหม ณ อาคาร 43 คณะมนุษยศาสตรฯ 
6. วันที่  19 มกราคม 2561 ซอมแซมสายไฟเบอรออฟติก ตอสายสายไฟเบอรออฟติกใหม           

ณ  อาคาร 1 โรงยิม 
7. วันที่  22 มกราคม 2561  ติดตั้งระบบอินเทอรเน็ต LAN งานอาคารสถานที่และสถาปตย       

ยายหองทํางาน/ติดตั้งระบบอินเทอรเน็ต LAN ณ อาคาร 2 ชั้น 1 งานอาคารสถานท่ีและสถาปตย 
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8. วันท่ี 23 มกราคม 2561 ติดตั้งระบบไฟฟา และระบบอินเทอรเน็ต LAN ปรับปรุงหองเรียน/
ติดตั้งระบบอินเทอรเน็ตและระบบไฟฟาใหม ณ อาคาร 100 ป หอง 31112 

9. วันท่ี 24 มกราคม 2561 ติดตั้งระบบเครื่องเสียงประชาสัมพันธ ยายหองทํางานจากหองสมุด
หลังเกามาหองประชาสัมพันธ ณ  อาคาร 2 ชั้น 1 งานประชาสัมพันธ 

10. วันที่ 24 มกราคม 2561 ติดต้ังระบบอินเทอรเน็ต LAN ยายหองทํางานจากหองสมุดหลังเกามา
หองประชาสัมพันธ ณ อาคาร 2 ชั้น 1 งานประชาสัมพันธ 

11. วันที่ 25 มกราคม 2561 ติดตั้งระบบอินเทอรเน็ต LAN  ยายหองทํางานจากหองสมุดหลังเกามา
หองงานพัสดุ ณ  อาคาร 2 ชั้น 1 งานประชาสัมพันธ 

12. วันท่ี 25 มกราคม 2561 ติดตั้งระบบอินเทอรเน็ต LAN จํานวน 2 จุด ยายหองพักอาจารย มา
จากอาคาร 100 ป ณ อาคาร 2 ชั้น 1 หองพักอาจารยรัตนา 

13. วันที่ 25 มกราคม 2561 ติดตั้งระบบอินเทอรเน็ต จํานวน 9 จุด ยายหองอาจารย มาจากอาคาร 
100 ป ณ อาคาร 1 ชั้น 1 หองพักอาจารยสาขานิติศาสตร 

14. วันที่ 25 มกราคม 2561 ตรวจสอบระบบสัญญาณอินเทอรเน็ต Wi-Fi ระบบสัญญาณอินเทอรเน็ต Wi-Fi 
ใชงานไมไดบางจุด ณ หอพักนานาชาต ิ

15. วันที่ 26 - 31 มกราคม 2561 จัดเตรียมงานโครงการถายทอดงานศิลปกับศิลปนแหงชาติ : 
กิจกรรมศิลปนแหงชาติสัญจรสอนศิลปถิ่นมรดกโลก ณ หอพักนานาชาติ 

 

งานใหบริการสื่อโสตทัศนูปกรณ 
1. วันท่ี 1 - 30 มกราคม 2561 ถายวีดีโอและตัดตอวีดีโอการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเศรษฐกิจเพ่ือ

การคาและการอนุรักษพันธุกรรม ดร.ยุพาภรณ วิรยิานนท ณ  อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 

งานบริการหองประชุมและหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 
1. วันที่ 4 มกราคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประชุมประจําภาคเรียนท่ี 

2/2560 ณ หองประชุม อาคาร 100 ป จํานวน 350 คน 
2. วันที่ 7 มกราคม 2561 คณะวิทยาการจัดการ (อาจารยภัทราพร จันตะนี) มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา ประชุมประจําภาคเรียนที่ 2/2560 ณ หอง 31104 จํานวน 50 คน 
3. วันที่ 10 มกราคม 2561 งานวิเทศสัมพันธ กองนโยบายและแผน ทดลองเรียนภาษาอังกฤษผาน

ระบบแอพพลิเคชั่น Qooco ณ หอง 31020 จํานวน 120 คน 
4. วันที่ 10 มกราคม 2561 ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณการเกษตร ทดสอบบุคคลภายนอก

เพ่ือคัดเลือกปฏิบัติงานตําแหนงผูชวย พนักงานธุรการ ณ หอง 31104 จํานวน 30 คน 
5. วันท่ี 10, 17 มกราคม 2561 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จัดประชุมนักศึกษาชั้นปที่ 1-3     

ณ หองประชุม  อาคาร 100 ป 
6. วันท่ี 12, 15 - 16 มกราคม 2561 คณะครุศาสตร จัดโครงการครุวิชาการ ครั้งที่ 6 “ครุฯนอม

ศาสตรพระราชาสูการพัฒนาทองถิ่น” ณ หองประชุม อาคาร 100 ป และ 31104 
7. วันที่ 20 มกราคม 2561  คณะครุศาสตร จัดประชุมนักศึกษา ณ หองประชุม อาคาร 100 ป 
8. วันที่ 22 มกราคม 2561 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการอบรมพัฒนาสื่อ

การเรียนการสอน E-learning ณ  หอง 31104 
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9. วันที่ 24 มกราคม 2561 คณะครุศาสตร ประชุมนักศึกษาชั้นปที่ 5 ประจําภาคเรียนท่ี 2/2560 
ณ หองประชุม อาคาร 100 ป 

10. วันที่  24 มกราคม 2561 งานประกันคุณภาพ กองนโยบายและแผน โครงการอบรม เรื่อง       
แนวทางการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพ  และมาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ     
ในฐานขอมูลหลักสูตร (Thai Qualification Register :TQR) ณ หองประชุม อาคาร 100 ป 

11. วันที่  24 มกราคม 2561 อาจารยพงระภี ศรีสวัสดิ์  อบรมโปรแกรม SPSS ณ หองประชุม    
อาคาร 100 ป 

12. วันท่ี 29 มกราคม 2561 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประชุมคณะกรรมการ
ประจําสํานักวิทยบริการฯ ณ หองประชุม 31120 

13. วันที่  30 - 31 มกราคม 2561 สถาบันอยุธยาศึกษา โครงการถายทอดงานศิลปกับศิลปน
แหงชาติ : กิจกรรมศิลปนแหงชาติสัญจร สอนศิลปมรดกโลก ณ หองประชุม 31120 31121 บริเวณชั้นลาง และ
หองประชุม อาคาร 100 ป  

14. วันที่ 31 มกราคม 2561 คณะวิทยาการจัดการ อบรมนักศึกษา ณ หอง 31104 
 

งานใหบริการซอมบํารุงคอมพิวเตอร 
1. วันที่ 1 - 31 มกราคม 2561 บริการซอมบํารุงคอมพิวเตอร จํานวน 56 รายการ 
 - นักศกึษา จํานวน 31 เครื่อง 
 - อาจารย จํานวน 17 เครื่อง    
 - บุคลากรเจาหนาที่ จํานวน 8 เครื่อง   

  ณ หองซอมคอมพิวเตอร ชั้น 2 อาคาร 100 ป 
2. วันที่  9 มกราคม 2561 สงมอบคอมพิวเตอรของสํานักวิทยบริการฯ จํานวน 3 เคร่ือง             

ณ คณะวิทยาการจัดการ 
3. วันท่ี 10 มกราคม 2561 ปรับปรุงหองเรียนและติดตั้งเคร่ืองคอมพิวเตอร จํานวน 40 เครื่อง     

ณ หอง 31112 อาคาร 100 ป ศูนยภาษาและคอมพิวเตอร 
4. วันที่  11 มกราคม 2561 สงมอบคอมพิวเตอรของสํานักวิทยบริการฯ จํานวน 10 เครื่อง           

ณ คณะครุศาสตร 
5. ขณะนี้บริษัทไดเริ่มวางสาย WiFi แลว  ประมาณวันที่ 15 กุมภาพันธ 2561 คาดวาจะดําเนินการ

ติดตั้งในทุกอาคาร  และบรเิวณบานพักอยูในระหวางการดําเนินการอยู 
4. เว็บไซตรูปแบบใหมจะเปดใชในวันที่ 14 กุมภาพันธ 2561 

5. ศูนยกลางการสํารวจอุปกรณคอมพิวเตอรเพ่ือทดแทนและจัดหาเพ่ิม  ขณะนี้ไดทําแบบฟอรมและ
จัดสงไปยังหนวยงานเพ่ือกรอกขอมูล 

6. วันที่ 22 – 23 กุมภาพันธ 2561 จะมีการจัดงานสัปดาหหองสมุด  และเกิดปญหาบุคลากรคางสง
หนังสือ  จึงทําใหเกิดโครงการคืนหนังสือเพ่ือปลอดคาปรับ  โดยเร่ิมตั้งแตวันที่ 14 – 23 กุมภาพันธ 2561   

7. การจัดทําคิวอาโคดเมื่อยิงแลวจะเขามาที่หนาเว็บไซตของมหาวิทยาลัย  หากจะจัดทําตองมีขอมูล 
และงบประมาณในการดําเนินการ   

ผศ.ดร.วิมลพรรณ  รุงพรหม  กลาววา  คณะวิทยาศาสตรฯ มีเว็บไซต www.tree.aru.ac.th ซึ่งเปน
โครงการพันธุกรรมพืช   และมีขอเสนอแนะวาขอใหทําคิวอาโคดหนาหองเรยีนเนื่องจากมีประโยชนในการใชหองเรียน   
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 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ   

 

ระเบียบวาระที่ 5.7  ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 สาระสําคัญโดยยอ 
ฝายงานบริหารท่ัวไป 
1. วันที่ 5 กุมภาพันธ 2561 รองผูอํานวยการประชุมคณะกรรมการวิเทศสัมพันธ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 3/2561 ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน 
2. วันที่ 5 กุมภาพันธ 2561 หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานจัดสัมมนา

ทางวิชาการ “การอุดมศึกษาไทยยุค 4.0 กับทิศทางและบทบาทของมหาวิทยาลัยกลุมใหม” ณ หองประชุม 317 
3. วันท่ี 7 กุมภาพันธ 2561 ผูอํานวยการรวมพิธีเปดงานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรวิชาการ      

ครั้งที ่4 ประจําป 2561 ณ หองประชุมอาคาร 100 ป ศนูยภาษาและคอมพิวเตอร 
4. วันที่  13 กุมภาพันธ 2561 ผูอํานวยการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.)           

ครั้งที่ 2/2561 ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน 
5. วันท่ี 13 กุมภาพันธ 2561 ผูบริหารและบุคลากรตอนรับคณะศึกษาดูงานของสถาบันวิจัยและ

พัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  ณ หองประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา 
6. วันที่  14 กุมภาพันธ 2561 ผู อํานวยการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา         

ครั้งที่ 2/2561 ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน 
7. วันที่ 14 กุมภาพันธ 2561 ผูบริหารและบุคลากรเขารวมงานรําลึกวันครบรอบวันพระราชทานนาม

สถาบันราชภัฏ “นามราชภัฏสงาศรีดวยพระบารมลีนเกลา” ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 
8. วันท่ี 15 – 17 กุมภาพันธ 2561 ผูบริหารและบุคลากรเขารวมการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง        

“การอุดมศึกษาไทยยุค 4.0 กับทิศทางและบทบาทของมหาวิทยาลัยกลุมใหม” ณ หองประชุมอาคาร 100 ป 
 

 ฝายบริการวิชาการ 
1. วันที่ 7 กุมภาพันธ 2561 งานบริการวิชาการลงพื้นที่พบปะพูดคุยกับผูอํานวยการโรงเรียนวังนอย

วิทยาภูมิ ณ เขตพื้นท่ี ต.ลําไทร อ.วังนอย จ.พระนครศรีอยุธยา 
2. วันที่  17 กุมภาพันธ 2561 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต กิจกรรมการพัฒนาอาชีพเกษตรกร            

ณ เขตพื้นที่ ต.บางนมโค อ.เสนา จ.พระนครศรอียุธยา 
3. วันที่ 19 กุมภาพันธ 2561 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต กิจกรรมการพัฒนาสตรีและสงเสริมความ

เขมแข็งของครอบครัว  ณ เขตพ้ืนท่ี ต.บางนมโค อ.เสนา  จ.พระนครศรีอยุธยา 
4. วันที่ 20 กุมภาพันธ 2561 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต กิจกรรมการพัฒนาและตอยอดผลิตภัณฑ 3

ณ เขตพื้นที่ ต.บานขลอ  อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 
5. วันที่ 21 กุมภาพันธ 2561  โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต กิจกรรมนันทนาการสําหรับผูสูงอายุ            

ณ   สถานีอนามัยคลองวัว  จ.อางทอง 
6. วันที่ 21 - 24 กุมภาพันธ 2561  โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต กิจกรรมสงเสริมอาชีพการแปรรูป

อาหาร ณ เขตพื้นที่ ต.หันสังข อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 
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7. วันที่ 24 กุมภาพันธ 2561 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต กิจกรรมจักสานผลิตภัณฑจากผักตบชวา  
ณ  เขตพ้ืนที่ ต.หันสังข  อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา 

8. ผลักดันในมีหองจริยธรรมวิจัยในมนุษย   เนื่องจากมีระเบียบออกมาวาผูที่จะขอผลงานทางวิชาการ  
ตองไดรับการรับรองยืนยันจริยธรรมกอน  โดยไดเริ่มประกาศใหจัดทําแลว  และขณะนี้อยูระหวางการทาบทาม
คณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพ่ือแตงตั้งคณะกรรมการในชุดแรก   ดังนั้นจึงขอความอนุเคราะหเจาหนาที่เขียนแบบ   
เพ่ือปรับปรุงหองเดิมเพื่อรองรับหองจริยธรรมซึ่งตองไดรับการรับรองจากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) 
จึงจะสามารถออกใบรับรองจริยธรรมได  และตองมีการตรวจประเมิน  คาดวาจะใชเวลา 2 ป จึงจะเขารับรองได       
โดยตองมีหองและมีบุคลากรจํานวน 1 คน  ตอนน้ีได ใหบริการนักวิจัยโดยการทํ า MOU กับโรงพยาบาล
พระนครศรีอยุธยา เพ่ือใหนักวิจัยไดกรอกเอกสารและสามารถออกจริยธรรมไปกอน  ในขณะที่ดําเนินการเพ่ือเปน
หนวยโดยตรง   
 

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 5.8  ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
 

 สาระสําคัญโดยยอ 
  ผลการดําเนนิงาน  เดือนมกราคม 2561 

1. วันท่ี 20 – 21 มกราคม 2561 การประชุมวิชาการ เรื่อง “การพัฒนาการศึกษาอยางยั่งยืน”         
การนําเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ และงานบริหารสัมพันธแหงประเทศไทย ครั้งท่ี 40 ณ คณะครุศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

2. วันท่ี 28 มกราคม 2561 ประชุมสัมมนาระหวางฝกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา (ครั้งที่  2)          
ณ หองประชุม 317 
 แผนการดําเนนิงาน  เดือนกุมภาพนัธ 2561 

1. วันที่ 17 กุมภาพันธ 2561 คายสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมและจิตอาสา ณ วัดใหญชัยมงคล 
2. วันที่ 18 กุมภาพันธ 2561 จิตตปญญาศึกษา : การเรียนรูดวยหัวใจที่ใครครวญ” ณ หอประชุม

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
3. วันที่ 24 กุมภาพันธ 2561 ถายทอดศาสตรพระราชาสูการพัฒนาทองถิ่น ณ  ศู น ย ก ารเรี ย น รู

เศรษฐกิจพอเพียงบานของพอ 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ   

 

ระเบียบวาระท่ี 5.9  ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. วันที่ 14 กุมภาพันธ 2561  งานวันสถาปนาสถาบันราชภัฏ ณ หอประชุม เริ่มลงทะเบียน

เวลา 07.00 น. เร่ิมพิธีสงฆในเวลา 08.00 น. 
2. มหาวิทยาลัยไดรับงบประมาณจํานวน 6 ลานบาทจากกระทรวงพลังงานในโครงการเพิ่ม

ประสิทธิภาพ  โดยไดแจงไปยังคณะและหนวยงานตาง ๆ แลววาผูรับเหมาจะเริ่มติดตั้งอุปกรณเปลี่ยนอุปกรณ
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หลอด LED เริ่มตั้งแตวันที่ 19 กุมภาพันธ 2561 – วันที่ 5 มีนาคม 2561  ซึ่งงวดที่ 1  จะติดตั้งที่อาคาร 3, 4, 
5, 6, 7, 12, 14, 24, 42, สํานักงานอธิการบดี  โรงอาหาร  โรงยิม 1  และโรงยิม 2  สําหรับอาคารเรียนจะ
ติดต้ังในเวลาที่หองเรียนวางไมมีการเรียนการสอน  และอาจจะมีการติดตั้งนอกเวลาถึงเวลา 22.00 น. รวมทั้ง
วันเสาร – อาทิตยดวย  สวนงวดที่ 2  เร่ิมตั้งแตวันที่ 6 มีนาคม 2561 จะติดตั้งในสวนของอาคารอื่นๆ ที่ยัง
ไมไดแจงชื่อไป 
 

งานบริหารงานบุคคล 
ผลการดําเนินงาน ประจําเดือนมกราคม 2561 

1. วันท่ี 19 มกราคม 2561 ประชุมคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิเพ่ือทําหนาที่ประเมินผลงานทาง

วิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ  

2. วันท่ี 3 มกราคม – 16 มกราคม 2561 ประกาศรับสมัครทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัย    

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

3.  วันที่ 24 มกราคม 2561 ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการศึกษาตอของบุคลากร 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ครั้งท่ี 1/2561  

4. วันที่ 24 มกราคม 2561 ประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา คร้ังที่ 1/2561              

5. ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏรพระนครศรีอยุธยา คร้ังท่ี 

1/2561  

6. วันที่ 1-2 กุมภาพันธ 2561 จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง ทบทวนหลักเกณฑและวิธีการ

ประเมินคางานและผลงานการวิเคราะห เพ่ือกําหนดตําแหนงท่ีสูงข้ึนฯ ณ โรงแรมภูวนาลี รีสอรท เขาใหญ จังหวัด

นครราชศรีมา 

7. วันที่ 3 มกราคม 2561 ประชุมบุคลากรประจําภาคเรียนที่ 2/2560  
 

     แผนการดําเนินงาน ประจําเดือนกุมภาพันธ 
1. วันที่ 12 กุมภาพันธ 2560 กําหนดการประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ 

(ก.พ.ว.) คร้ังที่ 1/2561                        

งานการเงินและบัญชี 
1. รายงานผลการดาํเนินงาน รายงานการรับเงิน – การจายเงนิ ประจําเดอืนมกราคม 2561 

 

งานสวัสดิการและจัดหารายได 
ผลการดําเนินงาน ประจําเดือนมกราคม 2561 
1. เมื่อวันที่  6 มกราคม 2561 ดําเนินการรับชําระเงินคาบํารุงสถานที่ (รายเดือน – ล็อคประจํา)         

ณ อาคารหอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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2. เม่ือวันที่ 6 มกราคม 2561 ดําเนินการเดินสํารวจและตรวจรานคาท่ีจําหนายสินคาในพ้ืนที่ตลาดนัด 
และจัดเก็บเงินรายไดจากรานคา (รานคาขาจร) ณ พื้ นที่ จําหนายสินคา (ตลาดนัด) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

3. เม่ือวันที่ 7 มกราคม 2561 ดําเนินการเดินสํารวจและตรวจรานคาท่ีจําหนายสินคาในพ้ืนที่ตลาดนัด 
และจัดเก็บเงินรายไดจากรานคา (รานคาขาจร) ณ พื้ นที่ จําหนายสินคา (ตลาดนัด) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

4. เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2561  ดําเนินการเดินสํารวจและตรวจรานคาท่ีจําหนายสินคาในพ้ืนท่ี     
ตลาดนัด และจัดเก็บเงินรายไดจากรานคา (รานคาขาจร) ณ พ้ืนที่จําหนายสินคา (ตลาดนัด) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

5. เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2561  ดําเนินการเดินสํารวจและตรวจรานคาท่ีจําหนายสินคาในพ้ืนท่ี    
ตลาดนัด และจัดเก็บเงินรายไดจากรานคา (รานคาขาจร) ณ พ้ืนที่จําหนายสินคา (ตลาดนัด) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

6. เม่ือวันที่ 18 มกราคม 2561 มีการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการพ้ืนท่ีภายในมหาวิทยาลัย   
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 1/2561 ณ หองประชุมอยุธยา – ฮอลันดา เวลา 15.30 น. 

7. เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2561  ดําเนินการเดินสํารวจและตรวจรานคาท่ีจําหนายสินคาในพ้ืนท่ี    
ตลาดนัด และจัดเก็บเงินรายไดจากรานคา (รานคาขาจร) ณ พ้ืนท่ีจําหนายสินคา (ตลาดนัด) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

8. เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2561  ดําเนินการเดินสํารวจและตรวจรานคาท่ีจําหนายสินคาในพ้ืนท่ี    
ตลาดนัด และจัดเก็บเงินรายไดจากรานคา (รานคาขาจร) ณ พ้ืนที่จําหนายสินคา (ตลาดนัด) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

9. เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2561  ดําเนินการเดินสํารวจและตรวจรานคาท่ีจําหนายสินคาในพ้ืนท่ี    
ตลาดนัด และจัดเก็บเงินรายไดจากรานคา (รานคาขาจร) ณ พ้ืนที่จําหนายสินคา (ตลาดนัด) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

10. เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2561  ดําเนินการเดินสํารวจและตรวจรานคาที่จําหนายสินคาในพ้ืนท่ี   
ตลาดนัด และจัดเก็บเงินรายไดจากรานคา (รานคาขาจร) ณ พ้ืนที่จําหนายสินคา (ตลาดนัด) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 
 

แผนการดําเนินงานประจําเดือนกุมภาพันธ 2561 
1. วันท่ี 3 กุมภาพันธ 2561 ดําเนินการรับชําระเงินคาบํารุงสถานที่  (รายเดือน – ล็อคประจํา)           

ณ อาคารหอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
2. วันที่ 3 กุมภาพันธ 2561  ดําเนินการเดินสํารวจและตรวจรานคาที่จําหนายสินคาในพ้ืนที่ตลาดนัด 

และจัดเก็บเงินรายไดจากรานคา (รานคาขาจร) ณ พื้ นที่ จําหนายสินคา (ตลาดนัด) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

3. วันที่ 4 กุมภาพันธ 2561  ดําเนินการเดินสํารวจและตรวจรานคาที่จําหนายสินคาในพ้ืนที่ตลาดนัด 
และจัดเก็บเงินรายไดจากรานคา (รานคาขาจร) ณ พื้ นที่ จําหนายสินคา (ตลาดนัด) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 
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4. วันที่ 10 กุมภาพันธ 2561  ดําเนินการเดินสํารวจและตรวจรานคาที่จําหนายสินคาในพ้ืนที่ตลาดนัด 
และจัดเก็บเงินรายไดจากรานคา (รานคาขาจร) ณ พื้ นที่ จําหนายสินคา (ตลาดนัด) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

5. วันที่ 11 กุมภาพันธ 2561   ดําเนินการเดินสํารวจและตรวจรานคาท่ีจําหนายสินคาในพ้ืนที่ตลาด
นัด และจัดเก็บเงินรายไดจากรานคา (รานคาขาจร) ณ พื้นที่ จําหนายสินคา (ตลาดนัด) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

6. วันที่ 17 กุมภาพันธ 2561   ดําเนินการเดินสํารวจและตรวจรานคาท่ีจําหนายสินคาในพ้ืนที่ตลาด
นัด และจัดเก็บเงินรายไดจากรานคา (รานคาขาจร) ณ พื้นที่ จําหนายสินคา (ตลาดนัด) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

7. วันที่ 18 กุมภาพันธ 2561  ดําเนินการเดินสํารวจและตรวจรานคาที่จําหนายสินคาในพ้ืนที่ตลาดนัด 
และจัดเก็บเงินรายไดจากรานคา (รานคาขาจร) ณ พื้ นที่ จําหนายสินคา (ตลาดนัด) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

8. วันที่ 24 กุมภาพันธ 2561   ดําเนินการเดินสํารวจและตรวจรานคาท่ีจําหนายสินคาในพ้ืนที่ตลาด
นัด และจัดเก็บเงินรายไดจากรานคา (รานคาขาจร) ณ พื้นที่ จําหนายสินคา (ตลาดนัด) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

9. วันที่ 25 กุมภาพันธ 2561  ดําเนินการเดินสํารวจและตรวจรานคาที่จําหนายสินคาในพ้ืนที่ตลาดนัด 
และจัดเก็บเงินรายไดจากรานคา (รานคาขาจร) ณ พื้ นที่ จําหนายสินคา (ตลาดนัด) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

 

งานพัสดุ 
ผลการดําเนินงาน ประจําเดือนมกราคม  2561 
มหาวิทยาลัยไดอนุมัติคาใชจายเงินคงเหลือในคลัง จํานวน 7 รายการ ดังนี้ 

 1. งานปรับพื้นโรงยิม 2 จํานวนเงิน 999,700 บาท (เกาแสนเกาหมื่นเกาพันเจ็ดรอยบาทถวน)        
อยูระหวางเชิญผูชนะการประกวดราคาทําสัญญา 
 2. งานปรับปรุงภูมิทัศนบริเวณรอบคณะวิทยาการจัดการ ลงนามในสัญญาแลว สัญญาเลขท่ี 
43/2561 เปนจํานวนเงิน 2,185,400 บาท (สองลานหนึ่งแสนแปดหม่ืนหาพันสี่รอยบาทถวน) สิ้นสุดสัญญา
วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 
 3. งานปรบัปรุงภูมิทัศนหอดูดาว ผูรับจางสงมอบงานแลวอยูในระหวางเบิกจาย 
 4. งานปรบัปรุงหองบริการอินเทอรเน็ต เบิกจายเรียบรอยแลว 
 5. งานปรับปรุงหองประชุมใหญ อาคาร 100 ป อยูระหวางปรับแบบรูปรายการและราคากลาง 
เนื่องจากมีวัสดุบางรายการที่มีราคาสูง ผูรับจางไมสามารถเสนอราคาได 
 6. งานจางเหมาทําพื้นคอนกรีตพิมพลาย อาคารศูนยภาษาและคอมพิวเตอร ผูรับจางสงมอบงาน
แลวอยูในระหวางเบิกจาย 
 7. งานปรบัปรุงซอมแซมพ้ืนและผนังอาคารบัณฑิตวิทยาลัย เบิกจายเรียบรอยแลว 
 8. งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบลงทุนคาที่ดินสิ่งกอสรางรายการท่ี
วงเงินไมเกิน 100,000 บาท ไดดําเนินการเบิกจายแลว สวนรายการที่ดําเนินการจัดหารวมกันดวยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) มีรายการดังนี้ท่ีอยูระหวางดําเนินการ 
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  (1)  ครุภัณฑการศกึษาของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จํานวน 4 รายการ ไดแก 
        1.1 ชุดฝกปฏิบัติทางสถิติ และควบคุมคุณภาพ 
        1.2 ชุดฝกปฏิบัติการระบบฝงตวัอุตสาหกรรม 
        1.3 ชุดฝกปฏิบัติการดานโลหะวิทยา 

               1.4 ชุดฝกปฏิบัติการสรางตนแบบงานอุตสาหกรรมเพ่ือรองรับนวัตกรรม อุตสาหกรรม 4.0 
   อยูระหวางดําเนินการจัดหาใหม โดยวิธีคัดเลือก 
  (2)  ชุดครุภัณฑหองปฏิบัติการ จํานวน 10 ชุด ประจําคณะวิทยาการจัดการ ไดดําเนินการ
ประกาศประกวดราคาแลว แตไมมีผูมาย่ืนขอเสนอราคา มหาวิทยาลัยจึงเห็นชอบใหดําเนินการจัดซื้อโดยวิธี
คัดเลือก โดยใหเชิญผูมีอาชีพขายพัสดุ จํานวน 12 ราย ย่ืนขอเสนอ เมื่อครบกําหนดเวลาปรากฏวามีผูมายื่น
ขอเสนอ 1 ราย คือ บริษัท 360 ดีไซน จํากัด คณะกรรมการซื้อโดยวิธีคัดเลือกไดตรวจสอบคุณสมบัติและ
รายละเอียดคุณลักษณะแลวปรากฏวา บริษัท 360 ดีไซน จํากัด เสนอราคาเกินราคากลางและไมเสนอ        
แคตตาล็อกหรือรูปแบบรายละเอียดคุณลักษณะ ทําใหคณะกรรมการฯ ไมสามารถพิจารณาได จึงเสนอ
มหาวิทยาลัยใหยกเลิกและดําเนินการจัดหาใหมโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
  (3)  ครุภัณฑประจําสาขาเคมี  สาขาจุลชีววิทยา  สาขาวิทยาศาสตรการอาหาร  สาขาสปา
และความงาม และ สาขาเกษตรศาสตร จํานวน 12 รายการ ไดแก  
       3.1 เคร่ืองทําน้ําบริสุทธ์ิ 
       3.2 เคร่ืองกลั่นระเหยระบบสูญญากาศ 
       3.3 เคร่ืองเก็บตัวอยางอากาศสําหรับอัตราการไหลสูง 
       3.4 เคร่ืองเก็บตัวอยางอากาศทางชีวภาพ 
       3.5 เคร่ืองทําน้ํากลั่น 
       3.6 เคร่ืองปดฝากระปอง 
       3.7 ตูเก็บสารเคมี 
       3.8 เคร่ืองแกสโครมาโตรกราฟ (Gas Chromatograph) 
       3.9 เคร่ืองแมสสเปคโตมิเตอร 
       3.10 ตูปลอดเชื้อ 
       3.11 เคร่ืองชั่งทศนิยม 3 ตําแหนง 
       3.12 เคร่ืองกลั่นน้ํา 
  (4)  ครุภัณฑกลองโทรทรรศน 24 นิ้ว พรอมอุปกรณประกอบกลอง ประกาศผูชนะการเสนอ
ราคาแลว โดยผูชนะจะมาลงนามในสัญญา วันที่ 5 กุมภาพันธ 2561 
  (5)  ครุภัณฑเครื่องพิมพขนาดใหญหนากวาง 60 นิ้ว จะดําเนินการตรวจรับครุภัณฑ วันที่ 6 
กุมภาพันธ 2561 
  (6)  ครุภัณฑเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร 3,500 ANSL ประจําคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร และ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จะดําเนินการตรวจรับ วันที่ 5 กุมภาพันธ 2561 
  (7)  ครุภัณฑชุดกลองวงจรปด อยูระหวางประกาศผูชนะการเสนอราคาและรอพนระยะเวลา
อุทธรณ (7 วันทําการ) 
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  (8)  งานปรับปรุงระบบไฟฟาและติดตั้งหมอแปลง อาคาร 2 ผูชนะการเสนอราคามา  ลงนาม
ในสัญญาแลว 
  (9)  งานปรับปรุงระบบไฟฟา ถนนสายหลักและสิ่งกอสรางประกอบ อยูระหวางพิจารณาผล
การประกวดราคา 
  

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 5.10  ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ 
- ไมมี – 

 

ระเบียบวาระท่ี 5.11  ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน 

 สาระสําคัญโดยยอ 
ผลการดําเนินงาน ประจําเดือนมกราคม 2561 

      1. ผลการดําเนินงาน ประจําเดือนมกราคม – กุมภาพันธ พ.ศ. 2561 

      2. แผนการดําเนินงานประจําเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2561  

      3. สรุปผลการดําเนินงานตามแผนการใชจายงบประมาณรายจาย ประจําป งบประมาณ         

พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จําแนกตามประเภทงบประมาณ ขอมูลสะสม ตั้งแตวันที่ 1 

ตุลาคม 2560  – 31 มกราคม 2561  

      4. สรุปผลการดําเนินงานตามแผนการใชจายงบประมาณรายจาย ประจําป งบประมาณ          

พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จําแนกตามประเภทรายจาย ขอมูลสะสม ตั้งแตวันที่ 1 

ตุลาคม 2560 – 31 มกราคม 2561 

      5. สรุปผลการดําเนินงานตามแผนการใชจายงบประมาณรายจาย ประจําป งบประมาณ          

พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จําแนกรายหนวยงาน ขอมูลสะสม ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 

2560  – 31 มกราคม 2561 

      6. สรุปผลการดําเนินงานตามแผนการใชจายงบประมาณรายจาย ประจําป งบประมาณ          

พ.ศ. 2561 (ภาพรวม) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จําแนกรายหนวยงาน ขอมูลสะสม ตั้งแตวันที่ 1 

ตุลาคม 2560 – 31 มกราคม 2561 

 7. สรุปขาวยุทธศาสตรดานการศึกษาที่เกี่ยวของ 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ    
 

ระเบียบวาระที่ 5.12  ผูอํานวยการกองกลาง 
ขอมลูตามที่สํานักงานอธิการบดีเสนอ 
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ระเบียบวาระที่ 5.13  ผูอํานวยการกองพัฒนานกัศึกษา 
 สาระสําคัญโดยยอ 
  ผลการดําเนนิงาน เดือนมกราคม 2561 

1. วันท่ี 6 มกราคม 2561 ประชุมทบทวนแผนพัฒนานักศึกษา ครั้งท่ี 1 ณ หองประชุมศูนยวิทยฯ 
2. วันที่ 9 มกราคม 2561 คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนางานดานกิจการนักศึกษาไปศึกษา     

ดูงาน เรือ่ง โครงการมหาวิทยาลัยปลอดบุหรี่ ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒองครักษ จ.นครนายก  
3. วันที่  10 มกราคม 2561 ประชุมคณะกรรมการบริหารกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย         

ณ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
4. วันที่ 10 มกราคม 2561 ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนางานดานกิจการนักศึกษา 

ครั้งที่ 2 ณ หองประชุมกองพัฒนานักศึกษา 
5. วันที่  10 มกราคม 2561 ประชุมพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเพ่ือเขารับรางวัลพระราชทาน 

ระดับอุดมศึกษา ปการศึกษา2560 ระดับสถาบัน ณ หองประชุมกองพัฒนานักศึกษา 
6. วันที่ 11 – 12 มกราคม 2561 ประชุมสัมมนาวิชาการดานพัฒนานักศึกษาระดับชาติ คร้ังที่ 7 

“การพัฒนานักศึกษาเพ่ือสนับสนุนการเดินหนาประเทศไทย” ณ โรงแรมเซ็นจูร่ี พารค กรุงเทพฯ 
7. วันท่ี 21-31 มกราคม 2561 นําตัวแทนนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหงประเทศ

ไทย ครั้งที่ 45 (รอบมหกรรม) โดยมีผลการแขงขัน ดังนี้  
  1. กีฬาเพาะกาย รุนแอธเลติคฟสิกชาย สวนสูงเกิน 175 เซนติเมตร ได เหรียญทองแดง         
นายฐานที เลิศฤทธ์ิ นักศึกษาชั้นปที่ 4 สาขาพลศกึษา คณะครุศาสตร 
  2. กีฬาเพาะกาย รุนฟตเนสชายทั่วไป ไดรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 4 นายวิชัย กระจางผล 
นักศึกษาชั้นปที่ 3 สาขาพลศึกษา คณะครศุาสตร  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลธัญบุรี จ.ปทุมธาน ี

8. วันที่  22 มกราคม 2561 ประชุมประธานและเลขาฝายตางๆ เตรียมความพรอมงานพิ ธี
พระราชทานปริญญาบัตร ประจําป 2560 ณ หองประชุมตนโมก 

9. วันที่ 26 มกราคม 2561 นํานักศึกษาเขารวมโครงการปจฉิมนิเทศนักศึกทุนอุดมศึกษาเพ่ือ      
การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต ณ โรงแรมสีดารีสอรท  จังหวัดนครนายก 

10. วันท่ี 2 กุมภาพันธ 2561 เขารวมประชุมเตรียมความพรอมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
ประจําป 2560 ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  จังหวัดนนทบุรี 

11. วันที่ 5 – 7 กุมภาพันธ 2561 นํานักศึกษาเขารวมรับการประเมินและคัดเลือกนักศึกษาเพ่ือรับ
รางวัลพระราชทานระดับอุดมศึกษา เขตภาคกลาง ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี 

12. วันที่ 8 - 9 กุมภาพันธ 2561 เขารวมประชุมจับสลากแบงสายการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัย    
ราชภัฏเขตภูมิศาสตรภาคกลาง ครั้งที่ 29 ประจําปการศึกษา 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัด
จันทบุร ี
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แผนการดําเนินงาน  เดือนกุมภาพันธ 2561 
1. วันที่ 14 กุมภาพันธ 2561  กิจกรรมสํานึกรักมหาวิทยาลัย “คนของพระราชา ขอขอแผนดิน”    

ณ ลานกองพัฒนานักศึกษา 
2. วันที่ 15 กุมภาพันธ 2561 เขารวมประชุมโครงการประชุมสัมมนา “การพัฒนาความรวมมือ

มหาวิทยาลัยในกลุมภาคกลางเพ่ือสรางเครือขายมหาวิทยาลัยสรางเสริมสุขภาพ AUN-HPN ภาคกลาง                
ณ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

3. วันที่ 16 – 23 กุมภาพันธ 2561 กิจกรรมแขงขันกีฬาสัมพันธภายใน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

4. วันที่ 25 – 27 กุมภาพันธ 2561 คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนางานกิจการนักศึกษาไปทบทวน
แผนพัฒนานักศกึษา 
  
 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 

รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 5.14  ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา 
 สาระสําคัญโดยยอ 
  ผลการดําเนนิงาน เดือนมกราคม 2561 

1. วันที่  4 - 12 มกราคม 2561 นักศึกษาภาคปกติ ชั้นปที่  1-4 ทุกคณะขอเปดวิชาเรียน       
ภาคเรียนท่ี 2/2560 ณ กองบรกิารการศึกษา 

2. วันที่ 8 มกราคม 2561 นักศึกษาภาคปกติทุกชั้นปเปดภาคเรียนที่ 2/2560 ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

3. วันที่ 8 มกราคม 2561 ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 1/2561 (วาระพิเศษ)      
ณ หองประชุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2 

4. วันที่ 17 มกราคม 2561 ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ คร้ังที่ 2/2561 ณ หองประชุม
อยุธยา-อาเซียน ชั้น 2 

5. วันที่ 18 มกราคม 2561 ประชุมคณะกรรมการวิชาการ ครั้งที่  1/2561 ณ หองประชุม
อยุธยา-โปรตุเกส 

6. วันที่ 23 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 16 กุมภาพันธ 2561 รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประจําป
การศึกษา 2561 (รอบ Portfolio คร้ังท่ี 2) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

7. วันที่ 29 มกราคม 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาประชุมรวมกับวิทยาลัย
สารพัดชางพระนครศรีอยุธยา เร่ือง การพัฒนาหลักสูตรการศึกษาประเภทวิชาบริหารธุรกิจและประเภทวิชา
อุตสาหกรรมเพื่อใหการผลิตและพัฒนากําลังคนมีคุณภาพตรงตามความตองการของสถานประกอบการ         
ณ หองประชุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2 
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แผนการดําเนินงาน เดือนกุมภาพันธ 2561 
1. วันท่ี 23 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 16 กุมภาพันธ 2561 รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประจําป

การศึกษา 2561 (รอบ Portfolio คร้ังท่ี 2)  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
2. วันท่ี 19 กุมภาพันธ 2561 ถึงวันที่ 22 มีนาคม 2561 รับสมัครนักศึกษาภาคพิเศษ  (เรียนวัน

เสาร-อาทิตย) ประจําภาคเรียนที่ 3 ปการศึกษา 2560 ณ กองบริการการศึกษา 
3. วันที่  20 กุมภาพันธ 2561 ประกาศรายชื่อนักศึกษาภาคปกติ ประจําปการศึกษา 2561     

(รอบ Portfolio คร้ังท่ี 2) ณ กองบริการการศึกษา  www.aru.ac.th 
4. วัน ท่ี  27 กุมภาพัน ธ  2561 นัก ศึกษาภาคปกติ และภาคพิ เศษ  ภาค เรียนที่  1/2560            

รับใบรับรองคุณวุฒิและผลการเรียนฉบับจริง จํานวน 167 ราย ณ กองบริการการศึกษา 
5. วันที่ 28 กุมภาพันธ 2561 ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ  (ชุดใหม)  ครั้งที่ 3/2561 เวลา 09.00 น. 

ณ หองประชุมอยุธยา - อาเซียน ชั้น 2 
6. วันที่ 28 กุมภาพันธ 2561 สอบสัมภาษณนักศึกษาภาคปกติ ประจําปการศึกษา 2561      

(รอบ Portfolio คร้ังท่ี 2) เวลา 13.00 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
7. ขอพิจารณาในวาระการจัดแผนการเปนนักศึกษา หลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวยการจัดการศึกษาระดับอนุปริญญา
และปริญญาตร ี พ.ศ. 2560 

1. ขอบังคับ ขอ 26.7 นักศึกษาภาคพิเศษ มีเวลาเรียนไมเกิน 6 ภาคการศึกษา สําหรับ
หลักสูตร 2 ป 

2. ขอบังคับ ขอ 11 หลักสูตรระดับปริญญาตรี (ตอเนื่อง) ใหมีจํานวนหนวยกิตรวมไมนอย
กวา 72 หนวยกิต 

3. หลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ตอเนื่อง) มีจํานวนหนวยกิตรวม 81 หนวยกิต 
4. ขอบังคับ ขอ 19 การลงทะเบียนเรียน นักศึกษาภาคพิเศษ สามารถลงทะเบียนเรียนได 

ภาคการศึกษาละไมเกิน 12 หนวยกิต 
5. ขอบังคับ ขอ 5 ใหอธิการบดีรักษาการตามขอบังคับน้ี และใหมีอํานาจออกประกาศ คําสั่ง 

เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามขอบังคับนี้ การใดที่ไมไดกําหนดในขอบังคับนี้ หรือไมเปนไปตามขอบังคับนี้       
ใหอธิการบดีโดยความเห็นชอบของสภาวิชาการมีอํานาจวินิจฉัยชี้ขาด และรายงานใหสภามหาวิทยาลัยทราบ
คําวินิจฉัยถือเปนที่สุด 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 5.15  หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน 
- ไมมี - 
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ระเบียบวาระที่ 5.16  ประธานคณะกรรมการดําเนินงานศูนยฝกปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ (อาคาร  
สวนหลวง) 

- ไมมี - 

ระเบียบวาระที่ 5.17  รองอธิการบดี 

ระเบียบวาระที่ 5.17.1  รองอธิการบดีฝายบริหาร 

 สาระสําคัญโดยยอ 
ผลการดําเนินงาน ประจําเดือนมกราคม – กุมภาพันธ 2561 
1. งานอาคารสถานที่  

1.1 งานกอสรางอาคารเรียนรวมและโรงอาหาร เบิกจายแลว 17 งวด จาก 19 งวด อยู

ระหวางดําเนินการงวดที่ 18, 19 คาดวาจะสงมอบอาคารไดในเดือน กุมภาพันธ 2561 จากวันครบกําหนดตาม

สัญญา 14 พฤษภาคม 2561   (ผูรับจางดําเนินการเร็วกวาแผน) 

1.2 งานปรับปรงุอาคาร 1 และ 2 ดําเนินการแลวเสร็จเมื่อเดือน ธันวาคม 2560 และไดเปด

ใชงานอาคารในเดือน มกราคม 2561 ท่ีผานมาแตยังมีสิ่งที่ตองแกไขปรับปรุงท่ีมหาวิทยาลัยกําลังดาํเนินการอยู

คือ ระบบปรับอากาศ ระบบเครื่องเสียง ระบบการฉายภาพ ตลอดจนมานปรับแสง และรายละเอียดอ่ืนๆอีกใน

บางจุด 

1.3 การปรับปรุงถนนสายหลัก ระบบสายสงไฟฟาและสายสัญญาณการสื่อสารตั้งแตประตู

ทางเขามหาวิทยาลัยไปจนถึงอาคารเรียนรวมและโรงอาหาร (อาคารหลังใหม ท่ีอยูระหวางการกอสราง)        

อยูระหวางพิจารณาผลการจัดจาง (มีผูเสนอราคา 2 ราย) คาดวาจะลงนามในสัญญาไดในวันที่ 17 กุมภาพันธ 

2561 และเริ่มดาํเนินงานไดในเดือน มีนาคม 2561 

1.4 ปญหาการกอสรางอาคารศิลปกรรมขณะนี้อยูระหวางกระบวนการประสานงานเพ่ือ

แกปญหาระดับบริหารของท้ังสองหนวยงาน 

2. งานบริหารทั่วไปและประชาสัมพันธ 

2.1  ดําเนินการจัดประชุมพนักงานมหาวิทยาลัยท้ังสายวิชาการและสายสนับสนุนเพื่อ      

การคัดเลือกกรรมการบริหารกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย ไดมีการรายงานความคืบหนาและชี้แจง

ทําความเขาใจในกระบวนการปรับคาจาง ตลอดจนแนวทางในการจัดสวัสดิการตางๆสําหรับพนักงาน

มหาวิทยาลัย 

2.2 ดานการสงเสริมจรรยาบรรณ ไดมีการอบรมพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการที่บรรจุ

ใหม และดําเนนิการดานกรณีจรรยาบรรณจบกระบวนการเปนไปตามกรอบเวลา 6 เดือนในทุกกรณี 

2.3 การกลั่นกรองการเลื่อนเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยเสร็จเรียบรอยในเดือน มกราคม 

2561 

2.4 ประสานงานกับสโมสรอาจารยและสโมสรบุคลากร ในการสงเสริมสุขภาวะของบุคลากร 

โดยจัดโครงการกีฬาภายใน การออกกําลังกายทุกวันพุธชวงบายตามนโยบายรัฐบาล กีฬาประเพณีระหวาง
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บุคลากรของมหาวิทยาลัยและ มทร.สุวรรณภูมิ โครงการจัดงานว่ิงมาราธอนเพ่ือการกุศล (ชวยสนับสนุน

โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา) 

2.5 ใน วันที่  2 กุมภาพันธ  2561 เร่ิม ใช งาน  application Line เพื่ อ ใช เป น ชองทาง

ประชาสัมพันธอยางเปนทางการของมหาวิทยาลัย PRARU 

3. งานวิเทศสัมพันธ 

3.1 จังหวัดพระนครศรีอยุธยามอบภารกิจดานความรวมมือทางการศึกษา เพ่ือรวมกิจกรรม

ในโครงการเมืองพี่เมืองนองกับจังหวัด ชิซุโอะกะ ประเทศญี่ปุน โดยจะเร่ิมกิจกรรมภายในปงบประมาณ 2561 

3.2 มหาวิทยาลัยมีน โยบายในการจัดการศึกษาในรายวิชาการศึกษาทั่ วไปในกลุม

ภาษาตางประเทศและรายวิชาหรือหลักสูตรที่ใชภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนการสอน โดยใหหนวยงาน

กลางคือศูนยการศึกษานานาชาติ (อยูระหวางกระบวนการจัดตั้ง) และศูนยภาษาที่ขึ้นตรงกับสวนกลางเปน     

ผูดําเนินงาน  

มหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แหงมีการดําเนินการในภาพรวมดานยุทธศาสตรตางประเทศโดยสราง

เครือขาย  ใชชื่อวา RUN (Rajabhat University Network) มีผลการดําเนินงานดังน้ี 

สรุปผลการประชุมวางแผนโครงการวันท่ี 26 ม.ค. 2561 (มรภ.เชียงใหม) 

1. โครงการพัฒนาครูของครู รูปแบบแมไก – ลูกไก (หมายเหตุ รอการประสานงานเพ่ือสรุป

รายละเอียด) 

1.1 แมไก (ตางประเทศ) – Training the Trainers  

วัตถุประสงคหลัก:  การพัฒนาอาจารยที่สอนนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร เพ่ือพัฒนาทกัษะและ

ความรูดานการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการ สําหรับศตวรรษที่ 21 (Professionalism) 

รูปแบบกิจกรรม: 

- ระยะเวลาฝกอบรม 1 เดือน ในตางประเทศ 

- ชวงเวลาการดาํเนินงานฝกอบรม พฤษภาคม 2561 

- Workshop: เนนเนื้อหาเพื่อการพัฒนา Professionalism การจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณา

การ เนนการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 

- Shadow Work, Observation & Sit-In: ในมหาวิทยาลัยและโรงเรียนในเขตของ

มหาวิทยาลัย 

- พักรูปแบบ Host-Family หรือหอพักของมหาวิทยาลัย 

- เม่ืออบรมเสร็จ ตัวแทนที่ไปแตละประเทศ กลับมาสัมมนารวมกัน เพ่ือจัดทําหลักสูตรอบรม

ลูกไก 

กลุมเปาหมาย: 

- อาจารยหลักสูตร คบ. และ/หรืออาจารย ผูสอนนักศึกษาหลักสูตร คบ. 
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- เปนอาจารยประจําอยางนอย 3 ป 

- มีความสามารถในการสื่อสารดวยภาษาอังกฤษ (คัดเลือกดวยการสัมภาษณโดยชาวตางชาต ิ

และ/หรือ ผลคะแนนภาษาอังกฤษขอเขียน B1 ขึ้นไป)  

- มีภาวะความเปนผูนํา มีความรบัผิดชอบ มีผลการประเมินการสอนในระดับที่ดี มีผลงานโดด

เดน สามารถถายทอดความรูตอไปได 

- จํานวนมหาวิทยาลัยละ 1-2 คน (โดยแตละมหาวิทยาลัยคัดเลือกตัวแทนเอง ตามแนวทาง

หลักเกณฑท่ีคณะกรรมการกําหนดรวมกัน) 

- เปาหมายรุนละ 15-20 คน (จํานวน 6 รุน รวม 120 คน จากมรภ. 38 แหงทั่วประเทศ) 

มหาวิทยาลัยในประเทศเปาหมาย:  

- ออสเตรเลีย, นิวซีแลนด, ไตหวัน, มาเลเซีย, สิงคโปร, ฟนแลนด, อเมริกา 

ผลลัพธ: 

- อาจารยมีความรู ทักษะ ประสบการณ เปดมุมมองในการจัดการเรียนการสอนรปูแบบใหม 

- อาจารยไดพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

- อาจารยสามารถเปนวิทยากร และจัดโครงการอบรมลูกไก ใหกับอาจารย ครู และนักศกึษา 

คบ. 

งบประมาณ: 

- คนละ 100,000 - 300,000 บาท (รวมคาฝกอบรม คาเดินทาง คาที่พัก และอาหารบางมื้อ) 

1.2 การอบรมลูกไก 

รูปแบบกิจกรรม: 

- การอบรมเชิงปฏิบัติการในประเทศ 3 สัปดาห + Shadow Work ในตางประเทศ 1 สัปดาห 

- โดยมหาวิทยาลัยอนุมัติใหเดินทางไปราชการเพ่ือเขารวมอบรม ระยะเวลา 4 สัปดาห 

- จัดกิจกรรม 4 รุนใน 4 ภาค (ชวงเวลาไลเลี่ยกัน เพ่ือให Keynote Speaker ที่เชิญมาจาก

ตางประเทศ ไดอบรมใหท้ัง 4 รุน) 

วิทยากร: 

- Keynote Speaker จากมหาวิทยาลัยเครือขายตางประเทศ 5-7 วัน (จํานวน 2 คน) 

- Workshop โดยกลุมแมไก และอาจารยชาวตางชาติในมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

สถานท่ีฝกอบรม: 

- ศูนยอบรมในประเทศไทย (3 สัปดาห) ที่ประชุมขอกําหนดมหาวิทยาลัยเจาภาพแตละภาค 

ภาคเหนือ – มรภ. เชียงราย 

ภาคใต – มรภ. ภูเก็ต 

ภาค ตอ.เฉียงเหนือ – มรภ. บุรีรัมย 

ภาคกลาง – มรภ. บานสมเด็จเจาพระยา 

- ฝกอบรม Shadow Work ณ มหาวิทยาลัยเครือขายตางประเทศ ในทวีปเอเชีย (1 สัปดาห) 
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กลุมเปาหมาย: 

- อาจารยหลักสูตร คบ. และ/หรือ อาจารยผูสอนนักศึกษาหลักสูตร คบ.  

- จํานวนมหาวิทยาลัยละอยางนอย 2 คน ตอรุน เปาหมายรุนละ 30 คน จํานวนอยางนอย      

4 รุน 

ผลลัพธ: 

- อาจารยมีความรู ทักษะ ประสบการณ เปดมุมมองในการจัดการเรียนการสอน 

- มีการจัดทํา Case-Study และนํามาแลกเปลี่ยนกับผูเขารวมอบรมทานอื่น 

- สามารถจัดทําหลักสูตรอบรมนักศึกษา คบ. และอบรมครู (คูปองครู)  

งบประมาณ: 

- งบประมาณ 10,000 บาท ตอคน (ในประเทศสําหรบั 3 สัปดาห) 

- งบประมาณ xx,xxx ตอคน (Shadow Work มหาวิทยาลัยตางประเทศ 1 สัปดาห) 
 

กําหนดการ กิจกรรม หมายเหตุ 

15 ก.พ. 61 ตัวแทนคณะกรรมการประสานงานมหาวิทยาลัยเครือขาย  

ภายใน ก.พ.61 การสรุป Package กิจกรรมและคาใชจาย เพื่อคัดเลือกมหาวิทยาลัย

เครือขายที่จะจัดกิจกรรมอบรมแตละรุน 

 

มี.ค. – เม.ย. 61 การประชาสัมพันธกิจกรรมและรับสมัครผูเขารวมโครงการ  

ภายใน เม.ย. 61 การประกาศรายชื่อผูเขารวมกิจกรรม  

พ.ค. 61 กิจกรรมการอบรมแมไก ระยะเวลา 1 เดือน 

การเดินทางอบรม (ตางประเทศ) 

 

มิ.ย. 61 การสัมมนา Post-Training และจัดทําหลักสูตรลูกไก  

มิ.ย. - ก.ค. 61 กิจกรรมการอบรมลูกไก (ในประเทศ) 4 ศูนยทั่วประเทศ รุนละ 40 คน ตอ

ศูนย (เหนือ กลาง ใต ตอ.เฉียงเหนือ) 

 

2. โครงการพัฒนาอาจารยผูสอนโดยใชภาษาอังกฤษเปนส่ือการสอน (รอการประสานงานเพ่ือสรุป) 

วัตถุประสงคหลัก – การพัฒนาอาจารยผูสอนในสาขาวิชาตางๆ ใหมีทักษะภาษาอังกฤษเพื่อใชเปนสื่อ

การจัดการเรียนสอน 

รูปแบบกิจกรรม: 

- จัดทํารูปแบบ โครงการแมไก (ในตางประเทศ) – โครงการลูกไก (การอบรมรุนนองใน

ประเทศ) 
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- ระยะเวลาฝกอบรม 1 เดือน ในตางประเทศ 

- ชวงเวลา คาดหวังวา จะเร่ิมหลังจากโครงการพัฒนาครูของครู ไดเร่ิมดําเนินการแลวสักระยะ 

- Workshop: เนนเนื้อหาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร EP/IP 

- พักรูปแบบ Host-Family หรือหอพักของมหาวิทยาลัย 

- เม่ืออบรมเสร็จ ตัวแทนที่ไปแตละประเทศ มาสัมมนารวมกัน เพื่อจัดทําหลักสูตรอบรมลูกไก 

กลุมเปาหมาย: 

- อาจารยมหาวิทยาลัย โดยเนนผูสอนใน 3 กลุมวิชา ที่จะไดรับความสนใจในการจัดการเรียน

การสอนในหลักสตูร EP/IP 

 อาจารยสาขาดานวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี 

 อาจารยสาขาดานการจัดการ บริหารธุรกิจ และธุรกิจบริการ 

 อาจารยผูสอนรายวิชาดาน General Education 

- เปนอาจารยประจําอยางนอย 2 ป 

- มีความสามารถในการสื่อสารดวยภาษาอังกฤษ (คัดเลือกดวยการสัมภาษณโดยชาวตางชาติ 

และ/หรือ ผลคะแนนภาษาอังกฤษขอเขียน B1 ขึ้นไป)  

- มีเปาหมายในการจัดการเรียนการสอนดวยภาษาอังกฤษ ในหลักสูตร EP/IP 

- มีภาวะความเปนผูนํา มีความรับผิดชอบ มีผลการประเมินการสอนในระดับที่ดี มีผลงานโดด

เดน สามารถถายทอดความรูตอไปได 

- จํานวนมหาวิทยาลัยละ 1-2 คน  

- เปาหมายรุนละ 15-20 คน  

มหาวิทยาลัยเปาหมาย:  

- สิงคโปร, นิวซีแลนด 

ผลลัพธ: 

- อาจารยมีความรู ทักษะ ประสบการณ เปดมุมมองในการจัดการเรียนการสอนดวย

ภาษาอังกฤษ 

- อาจารยไดพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการเรยีนการสอน 

- อาจารยสามารถเปนวิทยากร และจัดโครงการอบรมลูกไก ใหกับอาจารยรุนนองตอไป 

งบประมาณ: 

- คนละ 100,000 - 300,000 บาท (รวมคาเลาเรียน คาเดินทาง คาที่พัก และอาหารบางมื้อ) 
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สรุปผลการประชุมวางแผนโครงการวันท่ี 27 ม.ค. 2561 

 ทบทวนแผนโครงการจากการประชุมวันที่ 26 ม.ค. 61 

- โครงการพัฒนาอาจารยผูสอนนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตร (แมไก และลูกไก) 

- โครงการพัฒนาอาจารยดานทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการจัดการเรยีนการสอนหลักสูตร EP/IP 

 การหารือเกี่ยวกับโครงการอื่นๆ 

- การสรางความรวมมือกับมหาวิทยาลัยเครือขายตางประเทศ (President Forum – Australia) 

อ.ดร.ภาณุ สิทธิวงศ รองประธานฯ ไดกลาวถึงการลงนาม MOU กับมหาวิทยาลัย Queensland 

University for Technology (QUT) เพื่อรับอาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏเขาศึกษาตอระดับปริญญาเอก โดย

ยกเวนคาเลาเรียน และใหมีผลครอบคลุมมหาวิทยาลัยท้ังหมด 38 แหง (เดิม QUT มี MOU ในเรื่องรับ

นักศึกษาปริญญาเอก กับเพียง มรภ.เชียงใหม และ มรภ.อุตรดิตถ) และขณะนี้มีอาจารยท่ีเขารวมโครงการ

พัฒนาอาจารยสูระดับปริญญาเอกในตางประเทศ จาก มรภ.พระนครศรีอยุธยา ไดรับการตอบรับเขาศึกษาตอ 

แตอยูระหวางการรอการลงนาม MOU ของ RUN เพ่ือใหไดรับทุนสนับสนุนจาก QUT และเพ่ือการดําเนิน

โครงการพัฒนาอาจารยสูระดับปริญญาเอกในตางประเทศในรุนตอไปดวย โดย อ.ดร. ภาณุ ไดจัดทําราง

กําหนดการ เพ่ือนําเสนอตอประธาน ทปอ. มรภ. เพื่อพิจารณาตอไป ดังนี้ 

รางกําหนดการ การเดินทางเยือนมหาวิทยาลัยเครือขาย โครงการ President Forum - Australia 

Day 1: Departure to Melbourne, Australia from Bangkok 

Day 2: Technical visit and academic meeting with Victoria University (VU) 

Day 3: Departure to Brisbane from Melbourne 

Day 4: Technical visit to Queensland University of Technology (QUT) and signing 

MOU between Rajabhat University Network and QUT 

Day 5: Technical visit and academic meeting with University of Southern 

Queensland (USQ) 

Day 6: Departure from Toowoomba, Australia to Bangkok, Thailand 

ทั้งนี้ เครือขายมหาวิทยาลัยราชภัฏ (RUN) ไดมีการลงนามความรวมมือกับ VU และ USQ 

แลว สวนมหาวิทยาลัย QUT ยังไมไดมีการลงนามในนาม RUN โดยมหาวิทยาลัยทั้งสามแหง ไดรับบุคลากร

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏที่เขารวมโครงการพัฒนาอาจารยสูระดับปริญญาเอกในตางประเทศเม่ือป 2559-2560 

เขาศึกษาตอโดยมีทุนสนับสนนุในรปูแบบตางๆแลว  

3. โครงการพัฒนาอาจารยเพ่ือศึกษาตอระดับปริญญาเอกในตางประเทศ ประจําป 2561 

- ปจจุบัน RUN (Rajabhat Universities Network) มี MOU ที่ลงนามในดานที่เก่ียวของกับ

การรับอาจารยมหาวิทยาลัยใหศึกษาตอระดับปรญิญาเอก ในตางประเทศ ไดแก 
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1) Victoria University, Australia 

2) University of Southern Queensland, Australia 

3) Sam Houston State University, USA 

4) Queensland University for Technology, Australia (อยูระหวางเจรจา) 

- ขอเสนอแนะจากที่ประชุม ใหสรุปการดําเนินงานโครงการในป 2559-2560 เพ่ือดู

ความสําเร็จและอุปสรรค เพ่ือปรับปรุงแผนการดําเนินงานใหม  

เชน ในการปรับตารางเวลาการดําเนินโครงการ การพิจารณาเร่ืองเกณฑการคัดเลือกอาจารย

เขารวมโครงการ (ไมควรต่ําเกินไป) และการใหความมั่นใจกับผูบริหารมหาวิทยาลัยแตละแหงวาเมื่อสงอาจารย

เขาอบรมแลวจะไดผลคอืการตอบรับเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัย 

4. โครงการจัดทําขอสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษสําหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ที่ประชุมไดมี การอภิปราย หารือถึ งแนวทาง การจัดทํ าสอบกลางสําหรับวัดระดับ

ภาษาอังกฤษเพ่ือใชสําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่มีความเหมาะสมกับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย    

ราชภัฏและสามารถเทียบระดับตามเกณฑของ CEFR ได โดยสรุป ท่ีประชุมเห็นชอบสนับสนุนใหดําเนิน

โครงการน้ี โดยในข้ันตน เห็นควรใหทําสรุปการประชุมเร่ืองนี้เพื่อนําเสนอที่ประชุม ทปอ.มรภ. ซึ่งจะจัดขึ้นใน

วันที่ 3 กุมภาพันธ 2561 นี้ เพื่อใหไดรับความเห็นชอบ และเพ่ือใหแตละมหาวิทยาลัยสงตัวแทนที่มีความรู

ความสามารถท่ีเก่ียวของมารวมเปนคณะกรรมการในการดําเนินงานเรื่องนี้โดยเฉพาะ แลวใหคณะกรรมการ   

ชุดดังกลาว ไดจัดการประชุมเพื่อดําเนินงานตอไป  

ทั้งนี้ ที่ประชุมไดสรุปแนวทางในการทํางาน โดยใหแตละแหงออกขอสอบแหงละ 100 ขอ 

และจะเทียบกับ CEFR ในเบื้องตนจะจัดทําขอสอบถึงระดับ B2 สําหรับนักศึกษา และจะพัฒนาขอสอบท่ี

สามารถตอยอดถึง C2 เพื่อใชกับคณาจารย และเพ่ือเปนแนวทางในการใชขอสอบเพื่อวัดระดับสูการศึกษาตอ 

ตางประเทศได  
 

สรุปแผนการดําเนินงานของคณะกรรมการฯ  

  จากการมอบหมายงานใหตัวแทนคณะกรรมการฯ ติดตอประสานงานกับมหาวิทยาลัย

เครือขายตางประเทศ เพ่ือจัดทํารูปแบบโครงการพัฒนาครูของครู และโครงการพัฒนาผูสอนโดยใช

ภาษาอังกฤษเปนสื่อการสอน โดยไดกําหนดระยะเวลาในการประสานใหแลวเสร็จภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ 

2561 และขอใหสงรายละเอียดตางๆ ใหทีมเลขานุการคณะกรรมการ รวบรวมและจัดทําเอกสารการประชุม

ครั้งตอไป ดังน้ัน ท่ีประชุมเห็นชอบใหมีการกําหนดการประชุมครั้งตอไป ภายในเดือนกุมภาพันธ 2561       

(หลังวันที่ 15 กุมภาพันธ 2561) เพื่อรวบรวมขอมูล และกําหนดรายละเอียดโครงการ เพื่อใหสามารถดําเนิน

โครงการตามแผนกําหนดการที่ไดวางไว ทั้งนี้ จะแจงวันเวลาและสถานท่ีที่เหมาะสมใหทราบอีกครั้ง 
 

 

 



 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  คร้ังที่  3/2561 

 

58 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ    
  

ระเบียบวาระที่ 5.17.2  รองอธิการบดีฝายนโยบายและแผน 
 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. วันท่ี 9 มกราคม 2561 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

(กบ.) ครั้งท่ี 1/2561  เวลา 13.30 น. ณ หองประชุมอยุธยา-อาเซียน 
2. วันที่  10 มกราคม 2561  ประชุมสภามหาวิทยาลัย  คร้ังที่  1/2561  เวลา 09.30 น.          

ณ หองประชุมอยุธยา-อาเซียน 
3. วันที่ 10 มกราคม 2561 การประชุมคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน

ของมหาวิทยาลัย  เวลา 13.00 น.  ณ หองประชุมอยุธยา-โปรตุเกส 
4. วันท่ี  11 มกราคม 2561  ประชุมเตรียมความพรอมในการจัดโครงการถายทอดงานศิลปกับ

ศิลปนแหงชาติ : กิจกรรมศิลปนแหงชาติสัญจร สอนศิลปถ่ินมรดกโลก  เวลา 09.00 น. ณ หองประชุมสถาบัน
อยุธยาศกึษา 

5. วันท่ี 11 มกราคม  2561  การประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัย พรอมดวยอนุกรรมการ เวลา 09.30 น. ณ หองประชุมอยุธยา-โปรตุเกส 

6. วันที่ 12 มกราคม 2561  การประชุมเพื่อทบทวนและจัดทําตัวบงชี้และเกณฑการประเมิน 
ระดับสํานัก/สถาบัน ปงบประมาณ 2561 เวลา 09.30 น.  ณ  หองประชุมอยุธยา-อาเซียน 

7. วันที่ 12 มกราคม 2561  การประชุมคณะกรรมการเรงรัดติดตามการใชจายงบประมาณฯ 
คร้ังที่  4/2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  เวลา 13.30 น. ณ หองประชุมอยุธยา-อาเซียน 

8. วันที่ 15 มกราคม  2561  รวมพิธีเปดโครงการวันครุวิชาการ  คร้ังท่ี 6 “ครุนอมศาสตร
พระราชา สูการพัฒนาทองถิ่น” ประจําป 2561  เวลา 09.30 น. ณ หองประชุมอาคารศูนยภาษาและ
คอมพิวเตอร  (อาคาร 100 ป) 

9. วันที่  17 มกราคม 2561  รวมกิจกรรม “ทําบุญไหวพระ ฟงธรรมะ  แตงชุดไทย” เวลา 
08.00 น. ณ อาคารเจาพระยาโกศาธิบดี  (อาคาร 41) คณะวิทยาการจัดการ 

10. วันที่ 19 มกราคม 2561  การประชุมชี้แจงรายการงบประมาณรายจายลงทุน ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2562  เวลา 09.00 น. ณ หองประชุมอยุธยา-อาเซยีน 

11. วันท่ี 20 มกราคม 2561 รวมงานจอมสุรางครําลึก คร้ังที่ 30 เวลา 18.00 น. ณ โรงเรียน
จอมสุรางคอุปถัมภ  

12. วันที่ 23 มกราคม 2561 การประชุมผูบริหารงานแผนงานและงบประมาณ ระดับคณะ/
สํานัก/สถาบัน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 1/2561  เวลา 13.30 น. ณ หองประชุม    
ณ อยุธยา-อาเซียน 

13. วันที่ 24 มกราคม 2561 การประชุมประชุมพิจารณา ตรวจสอบ ตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน 
(Key Performance Indicators : KPIs)  สายสนับสนุนวิชาการ ระดับปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา เวลา 09.00 น. ณ หองประชุมอยุธยา-โปรตุเกส 
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14. วันที่ 24 มกราคม 2561  ประธานเปดการอบรม เรื่องแนวทางการเผยแพรที่มีคุณภาพและ
มาตรฐาน กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาในฐานขอมูลหลักสูตร  Thai Qualifications Register 
(TQR)  เวลา 13.00 น. ณ หองประชุมอาคารศูนยภาษาและคอมพิวเตอร (อาคาร 100 ป) 

15. วันที่ 25 มกราคม  2561 การประชุมคณะกรรมการติดตามเรงรัดการใชจายเงินงบประมาณ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 เวลา 09.30 น. ณ หองประชุมรับรอง ชั้น 1 อาคาร 4 ชั้น ศาลากลางจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

16. วันที่ 26 มกราคม  2561 การประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัย พรอมดวยอนุกรรมการ เวลา 08.00 น. ณ หองประชุมอยุธยา-โปรตุเกส 

17. วันที่ 26 มกราคม 2561 การประชุมจัดทําแผนบริหารความเสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา เวลา 13.30 น. ณ หองประชุมตนโมก  

18. วันที่ 30 มกราคม 2561 รวมพิธีเปดโครงการถายทอดงานศิลปกับศิลปนแหงชาติ : กิจกรรม
ศิลปนแหงชาติสัญจร สอนศิลปถิ่นมรดกโลก  เวลา 08.30 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย 

19. วันที่ 30 มกราคม 2561 การประชุมคณะกรรมการจังหวัดหัวหนาสวนราชการ ประจําเดือน
มกราคม 2561  เวลา 10.30 น. ณ หองประชุมรับรอง ชั้น 1 อาคาร 4 ชั้น ศูนยราชการจังหวัดพระนคร        
ศรีอยุธยา 

20. วันที่ 7 กุมภาพันธ 2561 รวมพิธีเปดงานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรวิชาการ คร้ังที่ 4 
ประจําป 2561“งานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรอยูอยางไรในยุค 4.0” เวลา 08.30 น. ณ หองประชุม
อาคารศนูยภาษาและคอมพิวเตอร (อาคาร 100 ป) 

21. วันท่ี 7 กุมภาพันธ 2561 การประชุมคณะกรรมการสรรหา Best Practice กลุมความรู ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2561  เวลา 13.00 น. ณ หองประชุมงานประกันคุณภาพการศึกษา  ชั้น 1 อาคาร 3 

22. วัน ท่ี 13 กุมภาพันธ 2561 การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา (กบ.)  คร้ังท่ี 2/2561 เวลา 13.30 น. ณ หองประชุมอยุธยา-อาเซยีน 

 

แผนการดําเนินงาน  ประจําเดือนกุมภาพันธ 2561 
1. วันท่ี 14 กุมภาพันธ 2561  การประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 2/2561  เวลา 09.30 น.  

ณ  หองประชุมอยุธยา-อาเซียน 
2. วันท่ี 14 กุมภาพันธ 2561  การประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงาน

ของมหาวิทยาลัย พรอมดวยอนุกรรมการ  เวลา 13.30 น. ณ หองประชุมอยุธยา-โปรตุเกส 
3. วันท่ี 20 กุมภาพันธ 2561 การประชุมคณะกรรมการเรงรัดติดตามการใชจายงบประมาณฯ 

คร้ังที่ 5/2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  เวลา 13.30 น. ณ หองประชุมอยุธยา-อาเซยีน 
4. วันที่ 20 กุมภาพันธ 2561 การประชุมประชุมพิจารณา ตรวจสอบ ตัวชี้วัดผลการดําเนินงาน 

(Key Performance Indicators : KPIs)  สายสนับสนุนวิชาการ ระดับปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา  เวลา 09.00 น. ณ หองประชุม ชั้น 4 อาคารบรรณราชนครนิทร 

5. วันท่ี 27 กุมภาพันธ 2561 การประชุมผูบริหารงานแผนงานและงบประมาณ ระดับคณะ/
สํานัก/สถาบัน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 2/2561 เวลา 13.30 น. ณ หองประชุม
อยุธยา-อาเซียน 
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6. มาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณ ในปที่ผานมาใชผลการเบิกจาย
งบประมาณเมื่อสิ้นไตรมาสเปนการพิจารณางบประมาณลงทุนในปตอไป  แตในปนี้จะใชขอมูลเม่ือสิ้นไตรมาส   
ที่ 2 เพื่อนําผลนี้มาพิจารณางบประมาณของหนวยงานน้ัน ๆ ปจจุบันงบลงทุนเบิกจายไป 22% มีรายการ
ทั้งหมด จํานวน 91 รายการ   รายการท่ียังไมกอหนี้ผูกพัน จํานวน 15 รายการ  คณะวิทยาการจัดการยังไมกอ
หนี้ผูกพัน จํานวน 10 รายการ ขอใหเรงดําเนินการเน่ืองจากจะมีผลตองบลงทุนในปตอไป  

7. วันที่ 22 กุมภาพันธ 2561  ประชุมคณะกรรมการ KPI ใหจัดเตรียมขอมูล  เพื่อจะไดประชุม
ในเวลาที่กระชับข้ึน  
 

มติ/ความคดิเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ    

 

ระเบียบวาระที่ 5.17.3  รองอธิการบดีฝายวิชาการ 

 สาระสําคัญโดยยอ 
ผลการดําเนินงาน ประจําเดือนมกราคม 2561 

  1. การประชุมสภาวิชาการมีวาระสําคัญ คือ 
   1) การเพ่ิมบัญชีการกําหนดสาขาวิชาการในการกําหนดตําแหนงสาขาวิชาการของ
มหาวิทยาลัย คือ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 
   2) การใหความเห็นชอบหลักสูตร 
       - บธ.บ. การจัดการธุรกิจโรงแรม 
       - วท.บ. วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 
   3) การใหความเห็นชอบการยกเวนคาลงทะเบียนแบบเหมาจายตลอดหลักสูตร สําหรับ
นักศึกษาภาคปกติกับนักเรียนตามโครงการทุนอุดมศึกษาเพ่ือพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใตและนักเรียนจาก
โรงเรยีนเครือขายการแนะแนว 
 

  2. การประชุมคณะกรรมการวิชาการ 
   1) การหาแนวทางใหนักศึกษาป 1 ใหความสําคัญกับการสอบวัดระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ 
โดยเนนย้ําใหอาจารยที่ปรึกษาชี้แนะกํากับใหนักศึกษาตระหนักถึงความสําคัญของการใชภาษาอังกฤษ และ
ขอกําหนดการสําเร็จการศึกษา 
   2) การปรับรายวิชาเรียนเพื่อให เปนไปตามเงื่อนไขหลักสูตรของนักศึกษาสาขาวิชา
คอมพิวเตอร ธุรกิจ การจัดการ และการตลาด จากสาเหตุการลงรายวิชากอนหลังผิดเงื่อนไข และ              
การลงทะเบียนรายวิชากับนักศึกษาหลักสูตรใหม 
   3) รวมปรึกษาหารือกับวิทยาลัยสารพัดชางพระนครศรีอยุธยาในการพัฒนาหลักสูตรรวมกัน 
ดานการบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรม 
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  แผนการดําเนินงาน  เดือนกุมภาพันธ 2561 
  1) จัดปกปรญิญาบัตร 
  2) วางแผนการเปดหลักสูตรรวมกับบรษิัท CP All 
  3) สอบสัมภาษณนักศึกษา Portfolio คร้ังท่ี 2 ในวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2561 เวลา 13.00 น. 

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 5.17.4  รองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษและกฎหมาย 

 สาระสําคัญโดยยอ 
 ผลการดําเนนิงาน ประจําเดือนมกราคม – กุมภาพนัธ 2561 

1. วันท่ี 4 มกราคม 2561 เขารวมประชุมประจําภาคเรียนที่ 2/2560 เรื่อง ใหขาราชการพลเรือน     
ในสถาบันอุดมศึกษา (สายสนับสนุนวิชาการ) พนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุนวิชาการ) พนักงานราชการ 
ลูกจางประจํา และเจาหนาที่ประจําตามสัญญา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และสังกัดโรงเรียน
มัธยม โรงเรียนประถมสาธิต โรงเรียนสาธิตปฐมวัย เขาประชุม (นางศราริตา แจงพันธ  นางศิขรินทร สุวรรณทัศน  
นางสาวศริิลักษณ สุคันธชาติ) 

2. วันท่ี 5 มกราคม 2561 เขารวมพิธีตักบาตรขาวสารอาหารแหง เนื่องในโอกาสวันขึ้นปใหม 
พุทธศักราช 2561 (นางศิขรินทร สุวรรณทัศน,นางสาวศิริลักษณ สุคนัธชาติ) 

3. วันที่  5 มกราคม 2561 เขารวมประชุมเพื่อคัดเลือกผูแทนพนักงานมหาวิทยาลัย เพ่ือเปน
คณะกรรมการกองทุนสวัสดิการ เน่ืองจากพนวาระการดํารงตําแหนง (นางศราริตา แจงพันธ และนางศิขรินทร     
สุวรรณทัศน) 

4. วันที่ 9 มกราคม 2561 เขารวมประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) คร้ังที่ 1/2561 
(นางศิขรินทร สุวรรณทัศน) 

5. วันที่ 10 มกราคม 2561 เขารวมเขารวมการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ครั้งที่ 1/2561 (นางศราริตา แจงพันธ  นางศขิรินทร สุวรรณทัศน  และนางสาวศิริลักษณ สุคันธชาติ) 

6. วันที่ 11 มกราคม 2561 เขารวมประชุมคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัย (นางศิขรนิทร สุวรรณทัศน) 

7. วันที่  13 มกราคม 2561 จัดประชุมคณะกรรมการสอบสวนวินัย กรณีเจาหนาที่ของรัฐมี
พฤติกรรมไมเหมาะสม (นางศราริตา แจงพันธ และนางศขิรนิทร สุวรรณทัศน) 

8. วันที่ 16 มกราคม 2561 ไปสํานักงานอัยการสุงสุด ไปพบพนักงานอัยการ กรณีคดีกรมศิลปกรรม 
(นางศิขรินทร สุวรรณทัศน) 

9. วันที่ 16 มกราคม 2561 เขารวมประชุมทบทวนขอเสนอการปรับปรุงโครงสรางการแบงสวน
ราชการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน (นางศราริตา แจงพันธ) 

10. วันที่  17 มกราคม 2561 จัดประชุมคณะกรรมการสงเสริมจรรยาบรรณ (นางศิขรินทร         
สุวรรณทัศน) 
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11. วันที่ 19 มกราคม 2561 เขารวมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารจัดการการจัดซื้อจัดจาง
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 (สายสนับสนุน และเจาหนาท่ีพัสดุ
หนวยงาน) (นางสาวศิริลักษณ สุคันธชาติ) 

12. วันที่ 20 มกราคม 2561 ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงและยกรางกฎหมาย ครั้งที่ 1/2561     
(นางศราริตา  แจงพันธ และนางศิขรินทร สุวรรณทัศน) 

13. วันที่ 22 มกราคม 2561 ไปศาลปกครอง ไปชําระคาธรรมเนียมศาล กรณีคดีนายสุรสิทธ์ิ กองษา 
(นางศิขรินทร สุวรรณทัศน และนางสาวศิรลิักษณ สุคันธชาติ) 

14. วันที่  23 ม.ค 61 จัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาและจัดสรรบ านพัก คร้ังที่  1/2561          
(นางศิขรินทร สุวรรณทัศน และนางสาวศิริลักษณ สุคันธชาติ) 

15. วันที่ 24 มกราคม 2561 เขารวมประชุมคณะกรรมการกลุมนิติกรประจํามหาวิทยาลัยและสถาบัน 
“วินัยและการดําเนินการทางวินัย” และ “บทบาทของนิติกรในงานดานกฎหมายของมหาวิทยาลัย” ระหวางวันท่ี 
25 – 26 มกราคม 2561 

16. วันท่ี 26 มกราคม 2561 เขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือดําเนินงานจัดงานจัดทําแผนบริหาร
ความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (นางสาวศิรลิักษณ สุคันธชาติ) 

17. วันท่ี 30 มกราคม 2561 เขารวมประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย 
(ก.บ.ม.) คร้ังที่ 1/2561 

18. วันที่  30 มกราคม 2561 จัดประชุมคณะกรรมการสงเสริมจรรยาบรรณ (นางศิขรินทร         
สุวรรณทัศน) 

19. วันที่  31 มกราคม 2561 จัดประชุมคณะกรรมการสอบสวนวินัย กรณีเจาหนาที่ของรัฐมี
พฤติกรรมไมเหมาะสม (นางศราริตา แจงพันธ และนางศขิรนิทร สุวรรณทัศน) 

 

งานกิจการคณะกรรมการ 
ผลการดําเนินงานประจําเดือนมกราคม 2561 
1. วันที่ 9 มกราคม 2561 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.)  คร้ังที่ 1/2561 เวลา 13.30 น. 

ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน  สํานักงานอธิการบด ี
2. วันที่ 10 มกราคม 2561 ประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 1/2561  เวลา 09.30 น. ณ หองประชุมอยุธยา – 

อาเซียน  สํานักงานอธิการบด ี
3. วันที่ 11 มกราคม 2561 ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ครั้งที่ 22(1)/2561  เวลา 09.30 น.     

ณ หองประชุมอยุธยา – โปรตุเกส  สํานักงานอธิการบดี 
4. วันที่ 11 มกราคม 2561 ประชุมคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ครั้งที่ 21(1)/2561  เวลา 09.30 น. 

ณ หองประชุมอยุธยา – โปรตุเกส  สํานักงานอธิการบด ี
5. วันท่ี  17 มกราคม 2561 ประชุมสภาคณาจารยและขาราชการ  ครั้งที่  1/2561  เวลา 13.30 น.               

ณ หองประชุมอยุธยา – โปรตุเกส  สํานักงานอธิการบดี 
6. วันที่  25 มกราคม 2561 ประชุมคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยฯ ครั้ งท่ี  1/2561              

เวลา 09.30 น. ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน  สํานักงานอธิการบดี 
7. วันที่ 26 มกราคม 2561 ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ครั้งที่ 23(2)/2561 เวลา 09.30 น.             

ณ หองประชุมอยุธยา – โปรตุเกส  สํานักงานอธิการบดี 
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8. วันที่ 26 มกราคม 2561 ประชุมคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ครั้งที่ 22(2)/2561 เวลา 09.30 น. 
ณ หองประชุมอยุธยา – โปรตุเกส  สํานักงานอธิการบดี 
 

แผนการดําเนินงานประจําเดือนกุมภาพันธ 2561 
1. วันที่  7 กุมภาพันธ 2561 ประชุมสภาคณาจารยและขาราชการ  คร้ังที่  4/2561  เวลา 13.30 น.             

ณ หองประชุมอยุธยา – โปรตุเกส   
2. วันที่  13 กุมภาพันธ  2561 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) คร้ังท่ี  2/2561               

เวลา 13.30 น.  ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน  สํานักงานอธิการบดี   
3. วันที่ 14 กุมภาพันธ 2561 ประชุมสภามหาวิทยาลัย  คร้ังที่ 2/2561 เวลา 09.30 น. ณ หองประชุม

อยุธยา – อาเซียน  สํานักงานอธิการบดี 
4. วันที่ 14 กุมภาพันธ 2561 ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ คร้ังที่ 24(3)/2561 เวลา 09.30 – 

16.30 น.  ณ หองประชุมอยุธยา – โปรตุเกส  สํานักงานอธิการบดี 
5. วันที่ 14 กุมภาพันธ 2561 ประชุมคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ครั้งที่ 23(3)/2561 เวลา 09.30 

– 16.30 น.  ณ หองประชุมอยุธยา – โปรตุเกส  สํานักงานอธิการบดี 
6. วันที่ 15 – 17 กุมภาพันธ 2561 การประชุมที่ประชุมประธานสภาคณาจารยและขาราชการแหงประเทศ

ไทย (ทปสท.) สมัยสามัญประจําป ครั้งที่ 1/2561 ณ อาคาร 100 ป ศูนยภาษาคอมพิวเตอร 
7. วันท่ี  22 กุมภาพันธ  2561 ประชุมคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  ครั้งที่  2/2561            

เวลา 09.30 น. ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน  สํานักงานอธิการบดี 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ   

 

ระเบียบวาระที่ 5.17.5  รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษาและวิจัยและพัฒนา 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. โครงการสงนักศึกษาดูงานหรือฝกประสบการณวิชาชีพในตางประเทศ (Work & Travel 

2018)  มีนักศึกษาที่ผานการอนุมัติเขารวมโครงการ จํานวน 7 คน คือ 
1) นางสาวชุติมา  มหานิยม   สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
2) นายสมทรพัย   ทองเพ่ิม    สาขาวิชาภาษาอังกฤษ     
3) นางสาวทิฆัมพร   เย่ียงเสอื     สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
4) นางสาววิภารตัน  เสนาจันทร  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
5) นายฉัตรชัย   สุขจิตต   สาขาวิชาธุรกิจระหวางประเทศ 

 6) นางสาวอวัศยา  ศรีดี    สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส 
7) นางสาวจิตาภา  คงสบาย  สาขาวิชาการจัดการ 

2. วันท่ี 8 - 9 กุมภาพันธ 2561 เขารวมประชุมจับสลากแบงสายการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเขตภูมิศาสตรภาคกลาง ครั้งท่ี 29 ประจําปการศึกษา 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
จังหวัดจันทบุรี 

3. วันที่ 12 กุมภาพันธ 2561 เขารวมประชุมเตรียมความพรอมงานพิธีพระราชทานปรญิญาบัตร 
ประจําป 2560  ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จังหวัดนนทบุรี 
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4. วันที่ 15 กุมภาพันธ 2561 สงบุคลากรประชุมโครงการประชุมสัมมนา “การพัฒนาความ

รวมมือมหาวิทยาลัยในกลุมภาคกลางเพ่ือสรางเครือขายมหาวิทยาลัยสรางเสริมสุขภาพ AUN-HPN ภาคกลาง           
ณ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

5. วันท่ี 25 – 27 กุมภาพันธ 2561 นําคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนางานกิจการนักศึกษา            
ไปทบทวนแผนพัฒนานักศึกษา ณ จังหวัดกาญจนบุรี 

6. โครงการ Work  Travel  เปนโครงการสงนักศึกษาไปฝกงานที่สหรัฐอเมริกาโดยมีระเบียบ
เรื่องสนับสนุนอยู   ไดทําการเปดรับสมัครนักศึกษาเขารวมโครงการแลวเมื่อวันที่  20 กันยายน 2560             
มีนักศึกษามาสมัคร จํานวน 12 คน  และไดแตงตั้งคณะกรรมการตามโครงสรางซึ่งประกอบดวยคณบดีทุกคณะ
เปนกรรมการ  หัวหนางานการเงินและบัญชีเปนกรรมการ และมีผู อํานวยการสํานักงานอธิการบดีเปน
กรรมการและเลขานุการ  มีการประชุมไปแลว 2 – 3 ครั้ง โดยมีนักศึกษาเขารวมโครงการตอเนื่อง 4 คน และ
สมัครเพ่ิมเติม จํานวน 3 คน รวมจํานวน 7 คน  คณะกรรมการไดสัมภาษณนักศึกษาทุกคนแลว  และในวันที่ 
22 กุมภาพันธ 2561 จะเชิญผูปกครองมาสัมภาษณและคํ้าประกันสัญญาท่ีจะกูยืมเงินกับทางมหาวิทยาลัย  
สวนโครงการในปท่ีผานมามีนักศึกษายืมไป จํานวน 4 ราย คืนเงินมาแลว 1 ราย จํานวน 80,000 อีก 3 รายยัง
อยูที่ประเทศสหรัฐอเมริกา   1 รายยังติดตอไมได    อีก 1 รายไดเรียกมาคุยแลวเรื่องสัญญา  และจะ
มอบหมายนิติกรดําเนินการตามสัญญาตอไป เนื่องจากมีการทําสัญญาและค้ําประกันไวแลว 

7. หอพักนักศึกษาไดหารือกับคณบดีคณะครุศาสตร  เรื่องนโยบายในการผลิตครู  ไดรับ
ขอเสนอแนะวาควรจะเปดโอกาสใหนักศึกษาคณะอื่นบาง  เนื่องจากผูปกครองตองการใหนักศึกษาไดอยูหอพัก
ของมหาวิทยาลัย เพื่อความปลอดภัยและประหยัด  ของคณะครศุาสตรชั้นป 1 อยูหอ 5 และหอ 6  หอพักชาย 
1  หอพักหญิง 1  โดยคณะครุศาสตรไดสอบถามนักศึกษาเอง  สําหรับหอชายไดสอบถามเจาหนาที่กองพัฒนา
ก็ยินดีมาดูแลให  สวนผูหญิงนาจะมีอยูแลว   

8. คําสั่งงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรดําเนินการเสร็จเรียบรอยแลว  และจะนําแจกใหแตละ
หนวยงานตอไป  และไดมีการประชุมของฝายเลขานุการของแตละสวนแลว  และเมื่อคําสั่งเรียบรอยประธาน
ของแตละคณะกรรมการสามารถเรียกประชุมกลุมยอยได  และไดมีการซอมนักศึกษาตนแบบไปแลว และจะ
เรียนเชิญอาจารยตนแบบมาฝกซอมนักศึกษาตอไป  และจะมีการประชุมคณะกรรมการท้ังหมดในวันที่ 21 
กุมภาพันธ 2561 ซึ่งจะทําหนังสือเชิญประชุมไปพรอมกับคาํสั่ง   
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ   
 

ระเบียบวาระที่ 5.17.6  ผูชวยอธิการบดีฝายประกันคุณภาพ 

 สาระสําคัญโดยยอ 

  ผลการดําเนนิงาน เดือนมกราคม 2561 
1. วันท่ี 9 มกราคม 2561 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนและจัดทําตัวบงชี้ระดับสํานัก/สถาบัน 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
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2. วันที่ 24 มกราคม 2561 อบรม แนวทางการเผยแพรหลักสูตรที่มีคุณภาพและมาตรฐานตาม กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึ กษาแห งชาติ  ใน ฐานข อมูลหลั กสูตร (Thai Qualification Register : TQR)                 
ณ หองประชุม อาคาร 100 ป ศูนยภาษาและคอมพิวเตอร  วิทยากร : รองศาสตราจารย ดร.บัณฑิต  ทิพากร 

แผนการดําเนินงาน  ประจําเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. 2561 
1. วันที่ 14 กุมภาพันธ 2561  การถายทอดประสบการณและแนวทางในการประเมินคุณภาพ

การศึกษาจากมุมมองของผู ประเมินผูทรงคุณ วุฒิ ของสํ านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)                 
เพื่อการเผยแพรหลักสูตรท่ีมีคุณภาพและมาตรฐานตามกรอบ TQR  โดยวิทยากรผูชวยศาสตราจารย ดร.จินดา  
งามสุทธิ ณ หองประชุม 317  

2. วันที่ 20 กุมภาพันธ 2561  ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 
ครั้งที่ 1/2561 เวลา 13.30 น. ณ หองประชุมอยุธยา-อาเซียน 

3. วันที่ 28 กุมภาพันธ 2561 การถอดบทเรียนประสบการณในการรับการประเมินคุณภาพการศึกษา
ในมุมมองของผูรับการประเมินจากหลักสูตรที่ผานการประเมินและไดรับการเผยแพรเปนหลักสูตรที่มีคุณภาพและ
มาตรฐานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ  โดยวิทยากรจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 

   - กลุมครุศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มรภ.ภูเก็ต) 
   - กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร (สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร มรภ.ภูเก็ต) ณ หองประชุม 

ชั้น 1 อาคารบัณฑิตศึกษา  หอง 3001   3002 
4. วันที่ 17 กุมภาพันธ 2561 ประชุมเชิงปฏิบัติการการถายทอดประสบการณแนวทางในการประเมิน

คุณภาพการศึกษาในมุมมองของผูประเมิน เพ่ือเขาสู TQR  โดยมี ผศ.ดร.จินดา  งามสุทธิ มาใหแนวทางประเมิน        
ในหลักสูตรภาษาไทย  ณ หองประชุม 317 ขอใหแตละคณะเขารวมประชุมดวย   

5. โครงการสานใจไทยสูใจใต  ในวันที่ 25 เมษายน 2561  ขอเชิญทุกคณะเขารวม 
 

มติ/ความคดิเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 5.17.7  ผูชวยอธิการบดีฝายบริการวิชาการและสหกิจศึกษา 

 สาระสําคัญโดยยอ 
หลักสูตรคุรุพัฒนา  ขอประชาสัมพันธทุกหนวยงาน ในป 2561 จะมีเกณฑในการสงเพ่ือพิจารณา

พัฒนาหลักสูตร  โดยเริ่มสงตั้งแตวันท่ี 15 – 25 กุมภาพันธ 2561  เนื่องจากเกณฑในปนี้คอนขางเขมงวดมาก  
หลักสูตรท่ีจะจัดทําประกอบไปดวยเนื้อหา  สาระทางศาสตรวิชาชีพครู  นอกจากนั้นยังรวมถึงเทคโนโลยีที่ใชใน
การจัดการเรียนการสอน  การระบุชวงชั้นที่ชัดเจน  นอกจากนั้นอาจมีคาใชจายแตละหลักสูตร ท่ีประชุมยังไม
ชัดเจนนัก  ประมาณหลักสูตรละ 2,000 บาท  ตอรุนอีก 500 บาท สําหรับการประเมิน หากประเมินผาน
คะแนน 60 เปนตนไป สามารถใชได 2 ป  และเนนหลักสูตรที่ใชเพ่ือพัฒนาครูไปสอน   

 

 มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอื่น ๆ 

ระเบียบวาระที่  6.1 กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  คร้ังที่ 3/2561 

สาระสําคัญโดยยอ 
มหาวิทยาลัยกําหนดใหมีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) คร้ังที่ 3/2561  

ในวันอังคารที่  13 มีนาคม 2561  เวลา 13.30 น. ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน  อาคารศรีอโยธยา 
(สํานักงานอธิการบดี)  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยขอใหกรรมการทุกทานเขารวมประชุม    
ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกลาวโดยพรอมเพรียงกัน 

 

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
     รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่  6.2  การมอบหมายงานจากอธิการบดี 

สาระสําคัญโดยยอ 
1.  ยุทธศาสตรการพัฒนาทองถิ่น  มอบหมายรองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษาและวิจัยและ

พัฒนารับผิดชอบ 
2. การพัฒนาศูนยภาษา  มอบหมายรองอธิการบดีฝายบริหารรับผิดชอบ  
3. รายงานผลการสอบภาษาอังกฤษ Speexx ของนักศึกษา  มอบหมายรองอธิการบดี        

ฝายวิชาการรบัผิดชอบ    
4. การยกระดับงานวิชาการของแตละคณะท่ีผานมีการจัดกิจกรรมโดยแยกกันดําเนินการ       

ทําใหไมเห็นภาพท่ีเปนพลัง  ดังนั้นจึงมอบหมายรองอธิการบดีฝายวิชาการหารือรวมกับแตละคณะ รวมทั้งเชิญ
หนวยงานภายนอกมารวมกิจกรรม เชน เขารวมการแขงขันทักษะทางวิชาการ  และประสานงานการทํางาน
รวมกันของทุกคณะ  โดยใหนํามาแจงในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) และมอบหมาย
รองอธิการบดีฝายนโยบายและแผนกํากับดูแลเร่ืองงบประมาณ   

5. มอบหมายคณบดีคณะครุศาสตร  รายงานความกาวหนาในการผลิตบัณฑิต  การวางระบบ            
ในการฝกสอน 

6. ยุทธศาสตรดานการทองเท่ียว  มอบหมายผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา  ใหนําไปหารือ
กับทีมงานเพ่ือวางแผน  กําหนดเปาหมาย  และใหนํามาหารือในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
(ก.บ.)   

7. ยุทธศาสตรดานวิทยาศาสตรสุขภาพ  มอบหมายคณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ดําเนินการ 

8. ศูนยการศึกษาอางทอง  ศูนยสามบัณฑิต มอบหมายรองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษและ
กฎหมาย หาแนวทางในการดําเนินงานตอไป 

9. การพัฒนานักศึกษา มอบหมายผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษาหารือรวมกับรองอธิการบดี
ฝายกิจการนักศึกษาและวิจัยและพัฒนา 
 

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
     รับทราบ 
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เลิกประชุมเวลา  17.05 น.  
 

 

 

 

 

นางนงคราญ คงสมทรง ผูจัดทํารายงานการประชุม 
นางลักขณา เตชวงษ ผูตรวจบันทึกการประชุม 




