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รายงานการประชุม 

คณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา คร้ังที่ 1/2562 
วันพุธที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2562 

เวลา 13.30 – 14.30 น. 
ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
********************************** 

 

ผู้มาประชุม 

1. อาจารย์จิรศักดิ์  ชุมวรานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร ภู่สาระ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทนิธิ์ เอิบอิ่ม          (แทน) คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

4. นางสาวทิวาพร  ส่งแสง (แทน) ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาโรช ปุริสังคหะ  ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและ  

    เทคโนโลยีสารสนเทศ 

6. นางสาวพรสวรรค์ คล้ายกัน (แทน) ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

7. อาจารย์ศุภฤกษ์ แก้วศรีงาม  ประธานภาษาภาษาญี่ปุ่น  

8.  อาจารย์รักษมน ยอดม่ิง  ประธานสาขาการสอนภาษาอังกฤษ 

9. อาจารย์รงรอง แรมสิเยอ (แทน) ผู้อ านวยการโครงการจัดตั้งศูนย์ภาษาและ 
การศึกษานานาชาติ 

10. นายเจนศิลป์ วรพรรณ์  เจ้าหน้าที่ประจ าคณะวิทยาการจัดการ 

11. นางสาวฐานิต พันธุ  เจ้าหน้าที่ศูนย์ภาษาและการจัดการเรียนรู้ 
ด้วยตนเอง 

12. นางสาวเพลินตา โมสกุล  ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 

13. นางอริสสา บัวเจริญ  นักวิเทศสัมพันธ์ 
14. นางสาวฐิตินาฏ นะรา  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองนโยบายและแผน 

15. นางอมรรัตน์ อมรนาถ  นักวิชาการสถิติ   

 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. อาจารย์ ดร.เกษม บ ารุงเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพรนะครศรียุธยา ติดราชการ 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธาตรี มหันตรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและกฎหมาย ติดราชการ 
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3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย ์ ไวยกุล คณบดีคณะครุศาสตร์    ติดราชการ 

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ติดราชการ 

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ติดราชการ 

6. อาจารย์ ดร.จงกล  เฮงสุวรรณ ผู้อ านวยการสถาบันอยุธยาศึกษา   ติดราชการ 

7. อาจารย์กุสุมา นะสานี ประธานสาขาภาษาอังกฤษ   ติดราชการ 

8. อาจารย์ธัญญารัตน์ มะลาศรี ประธานสาขาภาษาจีน    ติดราชการ 

9. นางสาวสุรีย์ มาลาศรี เจ้าหน้าที่ประจ าคณะครุศาสตร์   ติดราชการ                                                                
10. นางสาววริศรา แน่นอุดร เจ้าหน้าที่ประจ าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ติดราชการ 

11. นายณัฐพล จริตสื่อ เจ้าหน้าที่ประจ าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ติดราชการ 

 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมนา  พูลผล อาจารย์ประจ าคณะวิทยาการจัดการ 

2. อาจารย์สุวณี  วิจารัตน์ อาจารย์ประจ าค ณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 

เปิดประชุม  เวลา 13.30 น. 
 

อาจารยจ์ิรศักดิ์  ชุมวรานนท์ ประธาน พิจารณาแล้วเห็นว่าคณะกรรมการเกินกึ่งหนึ่งของคณะกรรมการ
ครบองค์ประชุม จึงกล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ 
 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 1.1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้คณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
 ทราบ 
  
  -ไม่มี- 
  
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี 2.1 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2561 
 นางอริสสา  บัวเจริญ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ น าเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการ 
วิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 5/2561  เมื่อวันศุกร์ที่  18 พฤษภาคม 2561 
ณ ห้องประชุมอกองพัฒนานักศึกษา ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 
 

 มติที่ประชุม    รับรองรายงานการประชุม 
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ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี 3.1 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งท่ี 5/2561 
 อาจารย์จิรศักดิ์  ชุมวรานนท์ ประธาน น าเสนอเรื่องสืบเนื่องจากการประชุมดังนี้ 

ระเบียบ 
วาระท่ี 

เรื่อง 
มติที่ประชุม/ 

ข้อเสนอแนะและข้อสั่งการ 
ผลการปฏิบัติตามมติ 

3.1 ขอความเห็นชอบทบทวน

ค่าใช้จ่ายตามบันทึก  

ความเข้าใจ (MOU) 

ระหว่างมหาวิทยาลัย  

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

กับ Guangxi University 

for the Nationalities of 

the People’s Republic 

of China ประเทศจีน 

เห็นควรมอบให้งานวิเทศสัมพันธ์

เชิญผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

ทบทวนบันทกึความเข้าใจ 
(MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยากับ 
Guangxi University for the 
Nationalities of the People’
s Republic of China ประเทศ
จีน 

งานวิเทศสัมพันธ์ ได้ด าเนินการ

ติดต่อไปยัง กับ Guangxi 

University for the 

Nationalities of the People’s 

Republic of China เพ่ือแจ้ง

ข้อมูลการหมดอายุสัญญา และให้

ข้อมูลการท าสัญญาความร่วมมือ

ฉบับใหม่ เนื่องมหาวิทยาราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา มีการ

ปรับเปลี่ยนอัตราค่าลงทะเบียน

ส าหรับนักศึกษาต่างชาติ ซึ่งทาง 

Guangxi University for the 

Nationalities of the People’s 

Republic of China ได้รับทราบ

ข้อมูลเรียบร้อยแล้วและขอหารือ

กับทางผู้บริหาร หากมีความ

ประสงค์จะท าความร่วมมือจะ

ด าเนินการติดต่อมายัง

มหาวิทยาลัยอีกครั้งหนึ่ง 

 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องน าเสนอเพื่อทราบ  
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ระเบียบวาระท่ี 4.1  เรื่องน าเสนอเพื่อทราบจากงานวิเทศสัมพันธ์ 
    

 นางอริสสา  บัวเจริญ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  ขออนุญาตที่ประชุมน าเสนอเพ่ือทราบ 
จากงานวิเทศสัมพันธ์ ดังนี้ 

1. เมื่อวันที่  24-27 ธันวาคม 2561 งานวิเทศสัมพันธ์ ได้ด าเนินการจัดอบรมภาษาอังกฤษให้กับ

คณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา รุ่นที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ซึ่งสถาบันภาษา

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้ด าเนินการจัดอบรมฯ ซึ่งมีการจัดสอบวัดระดับก่อนเรียน-หลังเรียน โดยใช้ข้อสอบ

วัดระดับ CULI-TEST ซึ่งเป็นข้อสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษของสถาบันภาษาจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย โดยผลคะแนนสอบสอบอยู่ระหว่างการน าไปเปรียบกับระดับคะแนนของ  TOEIC และจะแจ้งให้

ผู้เข้าร่วมอบรมทราบเป็นรายบุคคล 

2. เมื่อวันที่ 7-11 มกราคม 2562 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เชิญ  MR. KHAN    SOKHA 

Head of Computer Science Department, AEU และ MR.KEO TONGHENG Deputy Dean of IT,AEU ซึ่ง

เป็นคณาจารย์จาก Asia Euro University ประเทศกัมพูชา มาเป็นวิทยากรบรรยายให้กับนักศึกษาในหัวข้อเรื่อง 

“Training Basic Gaming” และในวันที่ 10 มกราคม 2562 ได้มีการพบปะพูดคุยกับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เพ่ือเจรจาการต่อสัญญาความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

กับ Asia Euro University ประเทศกัมพูชา ในฉบับต่อไป 

3. เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562 ได้มีคณาจารย์จาก Zhujiang Yuxi University of languages เดินทาง

มาพบคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เพ่ือเจราจาท าความร่วมมือทางด้านวิชาการ  

กับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

4. เมื่อวันที่ 27-29 มกราคม 2562 ผู้บริหาร บริษัท Narika Co., Ltd. ประเทศญี่ปุ่น (ผู้สนับสนุน

อุปกรณ์ทางการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ให้กับศูนย์สะเต็มศึกษา) ได้เดินทางมาเยี่ยมชมศูนย์สะเต็มศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และเข้าพบคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
มติที่ประชุม   รับทราบ 

 
 

ระเบียบวาระที่  4.2  เรื่องน าเสนอเพื่อทราบจากคณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

 

ระเบียบวาระท่ี 4.2.1    เรื่องน าเสนอเพื่อทราบจากรองประธาน 
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-ไม่มี- 
 

ระเบียบวาระท่ี 4.2.2  เรื่องน าเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
-ไม่มี- 

 
ระเบียบวาระท่ี 4.2.3  เรื่องน าเสนอเพื่อทราบจากฝ่ายกิจการพิเศษและกฎหมาย 

-ไม่มี- 
 

ระเบียบวาระท่ี 4.2.4  เรื่องน าเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะครุศาสตร์ 
-ไม่มี- 

 
ระเบียบวาระท่ี 4.2.5  เรื่องน าเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะมนุษยศาสต์และสังคมศาสตร์ 

-ไม่มี- 
 
ระเบียบวาระท่ี 4.2.6  เรื่องน าเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

 -ไม่มี- 
 

 
ระเบียบวาระท่ี 4.2.7  เรื่องน าเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

-ไม่มี- 
 
ระเบียบวาระท่ี 4.2.8  เรื่องน าเสนอเพื่อทราบจากผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 

   -ไม่มี- 
                                                                                                 

ระเบียบวาระท่ี 4.2.9  เรื่องน าเสนอเพื่อทราบจากส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   -ไม่มี- 
 

ระเบียบวาระท่ี 4.2.10  เรื่องน าเสนอเพื่อทราบจากผู้อ านวยการสถาบันอยุธยาศึกษา 
  -ไม่มี- 
 
ระเบียบวาระท่ี 4.2.11  เรื่องน าเสนอเพื่อทราบจากผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
  -ไม่มี- 
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ระเบียบวาระท่ี 4.2.12  เรื่องน าเสนอเพื่อทราบจากประธานสาขาภาษาอังกฤษ 

  -ไม่มี- 
 
ระเบียบวาระท่ี 4.2.13  เรื่องน าเสนอเพื่อทราบจากประธานสาขาภาษาญี่ปุ่น 

 -ไม่มี- 
 

ระเบียบวาระท่ี 4.2.14  เรื่องน าเสนอเพื่อทราบจากประธานสาขาภาษาจีน 
 -ไม่มี- 

 
ระเบียบวาระท่ี 4.2.15  เรื่องน าเสนอเพื่อทราบจากประธานสาขาการสอนภาษาอังกฤษ 
 อาจารย์รักษมน  ยอดมิ่ง ประธานสาขาการสอนภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ แจ้งความคืบหน้าการ
เข้าร่วมกิจกรรมกับคณะกรรมการยุทธศาสตร์การต่างประเทศในโครงการพัฒนาครูของครู ณ ประเทศออสเตรเลีย 
ดังนี้ 

1. ขณะนี้คณาจารย์ที่เดินทางไปอบรม ณ ประเทศออสเตรเลีย อยู่ระหว่างการด าเนินการจัดท า
หลักสูตรเพื่อพัฒนาครูของครูให้กับคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง 

2. หากด าเนินกิจกรรมอบรมให้กับคณาจารย์ภายในประเทศเสร็จสิ้นแล้ว จะมีการจัดประชุม
ประเมินผลการโครงการต่อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี 4.2.16  เรื่องน าเสนอเพื่อทราบจากผู้อ านวยการโครงการจัดตั้งศูนย์การศึกษานานาชาติ 
 -ไม่มี- 
 
 
ระเบียบวาระท่ี 4.2.17  เรื่องน าเสนอเพื่อทราบจากผู้อ านวยการกองนโยบายแผน 

 -ไม่มี- 
 

ระเบียบวาระที่ 4.2.18  เรื่องน าเสนอเพื่อทราบจากคณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา  (อาจารย์/เจ้าหน้าที่ประจ าหน่วยงานคณะ) 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมนา  พูลผล  อาจารย์ประจ าคณะวิทยาการจัดการ แจ้งให้ทราบว่า  
มีนักศึกษาต่างชาติ 1  คน จากประเทศอินเดีย สนใจจะมาเรียนหลักสูตรระยะสั้น (ภาษาและวัฒนธรรม)  
ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาในช่วงเดือนเมษายน 2562  
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มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องน าเสนอเพื่อพิจารณา 
ระเบี ยบวาระที่  5 .1 ขอความเห็นชอบ  (ร่ าง) บั นทึ กความเข้ าใจระห ว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา กับ Asia Euro University ประเทศกัมพูชา 
 

   อาจารย์รงรอง  แรมสิเยอ  รองผู้อ านวยการโครงการจัดตั้งศูนย์ภาษาและการศึกษานานาชาติ 
ขออนุญาตที่ประชุมน าเสนอเพ่ือพิจารณา (ร่าง) บันทึกความเข้าใจ (MOU) และ (ร่าง) บันทึกข้อตกลง (MOA) 
ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กับ Asia Euro University  
 
 สรุปประเด็นความร่วมมือ มีดังนี้ 

a) exchange of research materials, publications and information; 

b) development and operation of joint academic programs; 

c) organization of joint research programs; 

d) exchange of lecturers; 

e) exchange of students; 

f) exchange of administrative and other non-academic staff; 

g) development of common curricula in areas of mutual interest; 

h) co-operation in the recruitment of students to our two parties; 

i) cultural collaboration. 

 

มติที่ประชุม เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกความเข้าใจ และ (ร่าง) บันทึกข้อตกลง ระหว่างมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กับ Asia Euro University ประเทศกัมพูชา และมอบหมายให้งานวิเทศสัมพันธ์
น าเสนอวาระเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพระนครศรีอยุธยา (กบ.) คณะกรรมการ  
สภาวิชาการ และคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย เพ่ือขอความเห็นชอบ ตามล าดับ 

 
 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ  
ระเบียบวาระท่ี 6.1 เรื่องก าหนดการประชุมคณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 2/2562 
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 นางอริสสา  บัวเจริญ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  ขอแจ้งก าหนดการประชุมคณะกรรมการ 

วิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่  2/2562 ในวันพุธที่  27 กุมภาพันธ์ 2562 

เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
   

ปิดประชุม เวลา 14.30 น. 
 

 

 


