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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา คร้ังที่ 4/2561 

วันจันทร์ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2561 
เวลา 09.30 – 12.00 น. 

ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

********************************** 
 

ผู้มาประชุม 

1. อาจารย์ ดร.เกษม  บ ารุงเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

2. อาจารย์จิรศักดิ์  ชุมวรานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร ภู่สาระ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธาตรี มหันตรัตน์         รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและกฎหมาย 

5. อาจารย์ ดร.ธีระวัฒน์ มอนไธสง (แทน) คณบดีคณะครุศาสตร์ 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา หล่อตระกูล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

8. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
9. นางสาวทิวาพร  ส่งแสง (แทน) ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 

10. อาจารย์สาโรช ปุริสังคหะ  ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ 
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

11. อาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ  ผู้อ านวยการสถาบันอยุธยาศึกษา 

12. อาจารย์พรเพ็ญ ไพศาลศุภนิมิต (แทน) ประธานสาขาภาษาอังกฤษ 

13. อาจารย์กิตติ์ธเนศ วิวรรธนโ์ชติ    ประธานสาขาภาษาจีน 

14. อาจารย์นฤมล ตันติชาติ (แทน) ประธานสาขาการสอนภาษาอังกฤษ 

15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมนา พูลผล  อาจารย์ประจ าคณะวิทยาการจัดการ 

16. อาจารย์ ดร.พัทธ์พสุตม์ สาธุนุวัฒน ์  อาจารย์ประจ าคณะวิทยาการจัดการ 

17. อาจารย์พิเนต ตันศิริ  อาจารย์ประจ าคณะวิทยาการจัดการ  

18. อาจารย์กวินภพ สายเพ็ชร์  อาจารย์ประจ าคณะวิทยาการจัดการ 

19. อาจารย์สุวรรณา สิทธนาวิวัฒน์  อาจารย์ประจ าคณะวิทยาการจัดการ 

20. อาจารย์กรกนก ประทุมสุวรรณ  อาจารย์ประจ าคณะครุศาสตร์  

21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวีณา รัตนเสนา  อาจารย์ประจ าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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22. นางสาววริศรา แน่นอุดร  เจ้าหน้าที่ประจ าคณะวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี 

23. นางสาวเพลินตา โมสกุล  ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 

24. นางอริสสา บัวเจริญ  นักวิเทศสัมพันธ์ 
25. นางสาวฐิตินาฏ นะรา  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองนโยบายและแผน 

26. นางอมรรัตน์ อมรนาถ  นักวิชาการสถิติ   

 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิตกัลยา มฤครัฐอินแปลง ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  ติดราชการ 

2. อาจารย์สุวณี วิจารัตน์ หัวหน้าศูนย์ภาษาและการจัดการเรียนรู้  ติดราชการ 
                                                               ด้วยตนเอง 

3. อาจารย์อรคนางค์ นวลเจริญ อาจารย์ประจ าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ติดราชการ 

4. อาจารย์จิราภา แสงเรือง อาจารย์ประจ าคณะวิทยาการจัดการ  ติดราชการ 

5. อาจารย์สรพล ขัตติยาสุวรรณ อาจารย์ประจ าคณะวิทยาการจัดการ  ติดราชการ 

6. อาจารย์ ดร.เพชรพิกุล วางมูล อาจารย์ประจ าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ติดราชการ 

7. อาจารย์รงรอง  แรมสิเยอ อาจารย์ประจ าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ติดราชการ 

8. นางสาวสุฑามาศ  อังสุพันธ์โกศล เจ้าหน้าที่ประจ าคณะครุศาสตร์   ติดราชการ 

9. นายเจนศิลป์  วรพรรณ์ เจ้าหน้าที่ประจ าคณะวิทยาการจัดการ  ติดราชการ 

10. นางสาวฐานิต  พันธุ เจ้าหน้าที่ศูนย์ภาษาและการจัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง ติดราชการ 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. ดร.เกษรา   ศรีวิเชียร ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา 
2. อาจารย์มุนีเราะฮ์   ยีด า  รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

                                                          ฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ 
3. อาจารย์สิริพร   ทิชาชาติ  อาจารย์ประจ าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
4. อาจารย์เอกรัตน์   คณาพร  อาจารย์ประจ าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 

เปิดประชุม  เวลา 09.30 น. 
 

อาจารย์ ดร.เกษม  บ ารุงเวช ประธาน พิจารณาแล้วเห็นว่าคณะกรรมการเกินกึ่งหนึ่งของคณะกรรมการ
ครบองค์ประชุม จึงกล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ 
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ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 1.1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้คณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
 ทราบ 

อาจารย์ ดร.เกษม  บ ารุงเวช  ประธาน  แจ้งให้ทราบ ดังนี้ 
1. เสนอแนะแนวทางและทิศทางการด าเนินงานวิเทศสัมพันธ์และโครงการจัดตั้งศูนย์การศึกษานานาชาติ

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเพ่ือสร้างความเข้มแข็งทางด้านวิชาการ ซึ่งจะมีการเจรจาในระเบียบ
วาระเพ่ือพิจารณา 5.3 (วาระพิเศษ)  

2. การประชุมคณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 4/2561  
วันที่ 26 มีนาคม 2561 ในวาระปกติให้คณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเป็นผู้
ลงมติ และส าหรับผู้เข้าร่วมประชุมในวาระพิเศษให้เสนอความเห็นและลงมติในระเบียบวาระเพ่ือพิจารณา 5.3 
(วาระพิเศษ) 

 
3. หลักการท าบันทึกความเข้าใจ (MOU) มีดังนี ้

3.1 เสนอให้มีการสอบถามความต้องการการท าความร่วมมือกับองค์กร/มหาวิทยาลัยในต่างประเทศ
กับสาขาวิชาที่เก่ียวข้อง 

3.2 เสนอให้มีแผนกิจกรรม/โครงการ การด าเนินงานก่อนเข้าสู่กระบวนการเสนอลงนามบันทึก 
ความเข้าใจ (MOU) ในที่ประชุมคณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย สภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัย ตามล าดับ 

4. เสนอให้ทุกสาขาวิชาร่วมกันหาแนวทางสร้างความเข้มแข็งทางด้านวิชาการ พัฒนาอาจารย์และ
นักศึกษาให้มีความรู้ความสามารถในภาษาต่างประเทศสู่ความเป็นสากลได้ 

 
 มติที่ประชุม    รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี 2.1 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2561 
 นางอริสสา  บัวเจริญ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ น าเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการ 
วิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 3/2561  เมื่อวันจันทร์ที่  5 กุมภาพันธ์ 2561 
ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 
 

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

ระเบียบ 
วาระท่ี 

เรื่อง 
มติที่ประชุม/ 

ข้อเสนอแนะและข้อสั่งการ 
ผลการปฏิบัติตามมติ 

3.1 ขอความเห็นชอบสัญญา

ความร่วมมือเป็นตัวแทน

รับสมัครนักศึกษาชาวจีน

กับบริษัทให้ค าปรึกษาด้าน

การศึกษา Jiangxi 

Taikejin สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน 

เห็นชอบและให้น าเรื่องเข้าที่
ป ร ะ ชุ ม ส ภ า วิ ช า ก า ร ต่ อ ไป  
โดยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
1. ตรวจสอบความถูกต้องและ

เขียนชื่ออย่างเป็นทางการ
ของบริษัทให้ค าปรึกษาด้าน
การศึกษาทุกจุดบนสัญญา
ความร่วมมือ 

2. ส่วนที่  1  ข้อ 1 “นักศึกษา
แลกเปลี่ ยน” ให้ปรับ เป็ น 
“นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
แลกเปลี่ยน” 

1. ส่วนที่1 ข้อ 2 “นักศึกษาที่
ศึ ก ษ า ต่ อ เ พ่ื อ ป รั บ วุ ฒิ
การศึ กษา ทั้ งป ริญ ญ าตรี 
ปริญญาโท และปริญญาเอก” 
ให้ ป รับ เป็ น  “นั กศึ กษ าที่
ศึ กษ าต่ อ เพ่ื อ ให้ ได้ รั บ วุฒิ
การศึกษา ระดับปริญญาตรี 
ปริญญาโท และปริญญาเอก” 

2. “ ล ง ชื่ อ ผู้ แ ท น บ ริ ษั ท ให้
ค าปรึกษาด้านการศึกษา...
(ตามด้วยชื่อเรียกทางการ)” 

ให้ปรับเป็น “ลงชื่อตัวแทน
บ ริ ษั ท ให้ ค าป รึ ก ษ าด้ าน
การศึกษา...(ตามด้วยชื่อเรียก
ทางการ)” 

1. งานวิเทศสัมพันธ์ได้ด าเนินการ

เสนอเรื่องเข้าที่ประชุมสภา

วิ ช าก าร  ค รั้ งที่  3 /2 561  

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 

โดยมติที่ประชุมเห็นชอบและ

ให้ น า เรื่ อ ง เข้ า ที่ ป ร ะ ชุ ม 

ส ภ า ม ห า วิ ท ย า ลั ย เ พ่ื อ

พิจารณาต่อไป  

2. งานวิเทศสัมพันธ์ได้เสนอเรื่อง 

เข้าท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย 

ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่  

14 กุมภาพันธ์ 2561 

ซ่ึงมหาวิทยาลัยขอถอนวาระ

ดังกล่าว 
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ระเบียบ 
วาระท่ี 

เรื่อง 
มติที่ประชุม/ 

ข้อเสนอแนะและข้อสั่งการ 
ผลการปฏิบัติตามมติ 

3.2 ขอความเห็นชอบทบทวน

ค่าใช้จ่ายตามบันทึก  

ความเข้าใจ (MOU) 

ระหว่างมหาวิทยาลัย  

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

กับ Guangxi University 

for the Nationalities 

of the People’s 

Republic of China 

ประเทศจีน 

เห็นควรมอบหมายให้งาน 
วิเทศสัมพันธ์ จัดท าหนังสือเชิญ
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ,  
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
และกฎหมาย,คณบดีคณะ 
วิทยาการจัดการ, อาจารย์ประจ า
หลักสูตรการท่องเที่ยว ประธาน
สาขาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์และผู้เกี่ยวข้อง 
เข้าร่วมเจรจาการจัดท าบันทึก
ความเข้าใจ (MOU) 
ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยากับ Guangxi 
University for the 
Nationalities of the People’s 
Republic of China ประเทศจีน 
ก่อนน าเสนอเข้าที่ประชุมต่างๆ 
ตามกระบวนการเสนอการลงนาม 
MOU  

งานวิเทศสัมพันธ์ได้เสนอเรื่อง 

เข้าท่ีประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2561 เมื่อ

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561โดยมติที่

ประชุมให้น าเรื่องเสนอ 

ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

 

   

3.3 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) 

บันทึกความเข้าใจ (MOU) 

ระหว่างมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

กับมหาวิทยาลัยสตรี 

โคมะซะวะ ประเทศญี่ปุ่น 

เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกความเข้าใจ 
(MOU) ระหว่างมหาวิทยาลั ย 
ร าช ภั ฏ พ ระน ค รศ รี อ ยุ ธ ย า 
กับมหาวิทยาลัยสตรีโคมะซะวะ 
ป ร ะ เท ศ ญี่ ปุ่ น  แ ล ะ ให้ ท า ง 
ค ณ ะ ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
สังคมศาสตร์น าเรื่องเข้าที่ประชุม 
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร บ ริ ห า ร
ม ห าวิ ท ย าลั ย  ส ภ าวิ ช าก าร  
แ ล ะ ส ภ า ม ห า วิ ท ย า ลั ย  
เพ่ื อขอความ เห็ น ชอบ ต่ อ ไป 

1. งานวิเทศสัมพันธ์ได้เสนอเรื่อง

เข้าท่ีประชุมคณะกรรมการ

บริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 

2/2561 เมื่อวันที่ 13 

กุมภาพันธ์ 2561 โดยมติที่

ประชุม เห็นชอบ (ร่าง) 

บันทึกความเข้าใจ (MOU) 

ระหว่างมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยากับ
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ระเบียบ 
วาระท่ี 

เรื่อง 
มติที่ประชุม/ 

ข้อเสนอแนะและข้อสั่งการ 
ผลการปฏิบัติตามมติ 

ตามล าดับ มหาวิทยาลัยสตรี 

โคมะซะวะ ประเทศญี่ปุ่น 

และในส่วนของงบประมาณ

รับรองนักศึกษาจาก

มหาวิทยาลัยสตรีโคมะซะวะ 

ประเทศญี่ปุ่น ให้ทางสาขา

และคณะจัดท าแผนก าหนด

รายละเอียดค่าใช้จ่าย  

เพ่ือรองรับการด าเนินงาน

ดังกล่าว 

2. งานวิเทศสัมพันธ์ได้จัดท า

บันทึกเสนอวาระเข้าที่ประชุม

สภาวิชาการ ในคราวประชุม

ครั้งที่ 5/2561 ในวันพุธที่ 28 

มีนาคม 2561  

3. ประธานในที่ประชุมเสนอ

เสนอให้ทางสาขาวิชา

ภาษาต่างประเทศหาแนวทาง

ในการพัฒนาศักยภาพของ

นักศึกษาให้มีความเข้มแข็ง 

สู่ความเป็นสากลได้ 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องน าเสนอเพื่อทราบ  
ระเบียบวาระท่ี 4.1  เรื่องน าเสนอเพื่อทราบจากงานวิเทศสัมพันธ์ 
    

 นางอริสสา  บัวเจริญ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  ขออนุญาตที่ประชุมน าเสนอเพ่ือทราบ 
จากงานวิเทศสัมพันธ์ ดังนี้ 

1. เมื่อวันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์  2561 เวลา 10.00-12.00 น. Mr. Jeff Howe Director, International 

Business Development จาก Victoria University of Wellington ประเทศนิวซีแลนด์ เดินทางมาเจรจาขยาย

ความร่วมมือระหว่างเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ (Rajabhat Universities Network: RUN) กับ Victoria 

University of Wellington ประเทศนิวซีแลนด์ โดยมีความสนใจที่จะด าเนินกิจกรรม ดังต่อไปนี้ 

1.1 โครงการพัฒนาครูของครู รูปแบบแม่ไก่ – ลูกไก ่  
- VUW ยินดีและสามารถสนองตอบโครงการนี้ได้ตามรายละเอียดข้อเสนอโครงการของ RUN   

- สามารถเริ่มส่งผู้เข้าอบรม 15-20 คนได้ตั้งแต่ เดือนพฤษภาคม ตามก าหนดการของ RUN  

- จัดให้ดูงานโรงเรียนประถม และมัธยม  

- ทาง VUW ขอให้คัดผู้เข้าอบรมโดยให้มีทักษะภาษาอังกฤษเทียบเท่า IELTS 5.5  เพ่ือให้การ

ฝึกอบรมได้ผลเนื่องจากผู้เข้าอบรมต้องมีความสามารถในการสื่อสารเพ่ือการซักถาม อภิปราย  

และการท าความเข้าใจในเนื้อหา (การใช้ล่ามจะท าให้เสียเวลาและได้ผลน้อย)  

- ทาง VUW จะก าหนดรายละเอียดเนื้อหาการอบรม รวมถึงค่าใช้จ่ายโดยจะแจ้งกลับมาโดยเร็ว  

- ที่พักจะเป็นอพาร์ตเม้นท์  

1.2 โครงการพัฒนาอาจารย์ผู้สอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการสอน   
- VUW ยินดีและสามารถสนองตอบโครงการนี้ได้ตามรายละเอียดข้อเสนอโครงการของ RUN   

- จ านวนผู้เข้าอบรม 15-20 คน ตามก าหนดการของ RUN (หลังจากโครงการที่ 1)  

- ข้อเสนอของ VUW คือถ้าเป็นไปได้อยากให้อยู่ที่ NZ 6 สัปดาห์ แต่ถ้า 4 สัปดาห์ก็ท าให้ได้ 

- ทาง VUW จะก าหนดรายละเอียดเนื้อหาการอบรม รวมถึงค่าใช้จ่ายโดยจะแจ้งกลับมาโดยเร็ว  

- ที่พัก อาจเป็น Host family 

2. ในวันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2561 เวลา 09.00-13.00 น. ศูนย์วัฒนธรรม สถานเอกอัครราชทูต

สาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่าน ประจ ากรุงเทพฯ จะเดินทางมาแสดงดนตรีวัฒนธรรมอิหร่าน ณ ห้องประชุมต้นโมก 

อาคารบรรณราชนครินทร์ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

มติที่ประชุม   รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่  4.2  เรื่องน าเสนอเพื่อทราบจากคณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

 

ระเบียบวาระท่ี 4.2.1    เรื่องน าเสนอเพื่อทราบจากรองประธาน 
อาจารย์จิรศักดิ์  ชุมวรานนท์  รองประธาน แจ้งให้ทราบว่า  
1. ตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2564) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

กลยุทธ์ที่ 3.5 พัฒนาคุณภาพนักศึกษา ตัวชี้วัด (S3.9) ร้อยละของนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐาน
ภาษาอังกฤษ CEFR ของมหาวิทยาลัย ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จะต้อง เพ่ิมขึ้น  
ร้อยละ 50 

2. เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ (RUN) มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในสาธารณรัฐประชาชนจีน 
หลายแห่ง ซึ่งหากทางสาขาภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาสนใจที่จะด าเนินกิจกรรมร่วมกับ
มหาวิทยาลัยเครือข่ายจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ทางงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
จะเป็นผู้ด าเนินการประสานงานให้กับสาขาภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

  
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- 
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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- 
 
ระเบียบวาระท่ี 4.2.12  เรื่องน าเสนอเพื่อทราบจากประธานสาขาภาษาอังกฤษ 

  -ไม่มี- 
 
ระเบียบวาระท่ี 4.2.13  เรื่องน าเสนอเพื่อทราบจากประธานสาขาภาษาญี่ปุ่น 

 -ไม่มี- 
 

ระเบียบวาระท่ี 4.2.14  เรื่องน าเสนอเพื่อทราบจากประธานสาขาภาษาจีน 
 อาจารย์กิตติ์ธเนศ  วิวรรธน์โชติ  ประธานสาขาภาษาจีน แจ้งให้ทราบว่า 

1. หากมีการปรับหลักสูตร อาจจะมีการปรับอัตราค่าลงทะเบียนให้สูงขึ้น เพ่ือน ามาบริหารจัดการ
หลักสูตรให้นักศึกษาสามารถเดินทางไปเรียน/ศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐประชาชนจีนได้ 

2. ทางสาขาภาษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา สนใจที่ท าความร่วมมือกับ เครือข่าย
มหาวิทยาลัยราชภัฏ (RUN) ที่มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยจากสาธารณรัฐประชาชนจีน 
 
ระเบียบวาระท่ี 4.2.15  เรื่องน าเสนอเพื่อทราบจากประธานสาขาการสอนภาษาอังกฤษ 
 -ไม่มี- 
 
ระเบียบวาระท่ี 4.2.16  เรื่องน าเสนอเพื่อทราบจากหัวหน้าศูนย์ภาษาและการจัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
 -ไม่มี- 
 
ระเบียบวาระท่ี 4.2.17  เรื่องน าเสนอเพื่อทราบจากผู้อ านวยการกองนโยบายแผน 
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 -ไม่มี- 
 

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

  -ไม่มี- 
  

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 
 

 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องน าเสนอเพื่อพิจารณา 
ระเบียบวาระท่ี 5.1 ขอความเห็นชอบเค้าโครงร่างความร่วมมือทางวิชาการ เรื่อง Public Health 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวีณา  รัตนเสนา  อาจารย์ประจ าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

ขออนุญาตที่ประชุมน าเสนอเพ่ือพิจารณาขอความเห็นชอบเค้าโครงร่างความร่วมมือทางวิชาการ เรื่อง Public 

Health ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากับ Victoria University of Wellington ประเทศ

นิวซีแลนด์ 

 

มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการ โดยมีข้อเสนอแนะให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวีณา  รัตนเสนา 
อาจารย์ประจ าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด าเนินการหาความชัดเจนในกิจกรรม/โครงการที่จะด าเนินการ
ร่วมกันเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อคณาจารย์และนักศึกษาเสนอต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเพ่ือ
ด าเนินการต่อไป 

 
ระเบียบวาระที่ 5.2 ขอความเห็นชอบการท าความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากับ 

Luoyang normal University of the People’s Republic of China 
 

นางอริสสา  บัวเจริญ  กรรมการและเลขานุการ ขออนุญาตที่ประชุมน าเสนอเพ่ือพิจารณา 

ขอความเห็นชอบการท าความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากับ Luoyang normal 

University of the People’s Republic of China 
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ตามหนังสือเชิญของ Luoyang Normal University of the People’s Republic of China ลงวันที่ 13 

มีนาคม 2561 ขอเชิญคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเดินทางไปร่วมเจรจาท าความร่วมมือ  

ทางวิชาการ ซึ่ง Luoyang Normal University of the People’s Republic of China มีความสนใจที่จะท า 

ความร่วมมือกับสาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
 

มติที่ประชุม เห็นควรมอบหมายให้  อาจารย์กิตติ์ ธเนศ วิวรรธน์ โชติ   ประธานสาขาภาษาจีน  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ด าเนินการตรวจสอบข้อมูล Luoyang normal University of the 
People’s Republic of China และหาความชัด เจนในกิจกรรม/โครงการที่ ส าขาภาษาจีนสนใจที่ จะ 
ท าความร่วมมือเสนอต่อมหาวิทยาลัยก่อนที่จะมีการเจรจาท าความร่วมมือกันต่อไป 

 
 

ระเบียบวาระที่ 5.3 ขอความเห็นชอบพิจารณาแผนการด าเนินงานศูนย์ภาษาและการจัดการเรียนรู้ 

ด้วยตนเอง (วาระพิเศษ) 

นางอริสสา  บัวเจริญ  กรรมการและเลขานุการ ขออนุญาตที่ประชุมน าเสนอเพ่ือพิจารณา 

แผนการด าเนินงานศูนย์ภาษาและการจัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง (วาระพิเศษ) ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

โดยมีจุดประสงค์ ดังนี้ 

1. เพ่ือสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการและเพ่ิมศักยภาพของคณาจารย์ นักศึกษาและบุคลากร 

ทั้งยกระดับมาตรฐานวิชาการให้ได้มาตรฐานสากลโดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมมือทางวิชาการและพัฒนา

ร่วมกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ 

2. ยกระดับผลงานวิชาการท้ังของอาจารย์และนักศึกษาให้ได้มาตรฐานสากล 

3. เพ่ือขยายเครือข่ายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย/หน่วยงานต่างประเทศ และกลุ่มในประเทศ 

สมาชิกประชาคมอาเซียน 

4. เพ่ือปฏิบัติ งานและก ากับดูแลโครงการ/กิจกรรมด้านต่างประเทศให้ เป็นไปตามข้อตกลง  

ที่ได้ลงนามไว้กับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ 

5. เพ่ือบริการจัดอบรมและพัฒนาศักยภาพทางภาษาของนักศึกษา อาจารย์  และบุคลากร 

ในมหาวิทยาลัย เพ่ือให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และ เทคโนโลยีสารสนเทศใน

ปัจจุบัน  

6. เพ่ือเป็นศูนย์ทดสอบวัดระดับภาษาต่างประเทศให้กับบุคลากรและประชาชนในท้องถิ่น 

7. เพ่ือพัฒนาความสามารถและตอบสนองความต้องการการใช้ภาษาต่างประเทศของหน่วยงานภาครัฐ

และเอกชน รวมทั้ง บุคคลากรสาขาวิชาชีพต่างๆ  
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8. เพ่ือเป็นแหล่งวิชาการและวิทยาการทางภาษาแก่สังคม ส่งเสริมการพัฒนาทักษะทางภาษา  

ไปสู่องค์ความรู้ใหม่ 

9. เพ่ือพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศให้กับบคุลากรและประชาชน 
 

 มติ ที่ ป ระชุ ม  เห็ น ชอบ ในหลั กการ โดย ให้ ป รับบทบาทศูน ย์ ภ าษาและการจั ดการเรียน รู้ 
ด้วยตนเอง เป็นศูนย์การศึกษานานาชาติตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและบริหารส่วนงานภายใน  
ของมหาวิทยาลัยที่จะก าหนดขึ้นใหม่ โดยมีหน้าที่ ดังนี้ 

1. บริหารการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยเฉพาะรายวิชาศึกษาทั่วไป 
2. พัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา คณาจารย์และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย 
3. บริการจัดฝึกอบรมภาษาอังกฤษให้กับบุคคลภายนอกและหารายได้ให้กับมหาวิทยาลัย 
4. เป็นศูนย์ประสานการทดสอบวัดระดับภาษาต่างประเทศให้กับนักศึกษา คณาจารย์ และบุคลากร

ภายในมหาวิทยาลัยและบุคคลภายนอก  

โดยระยะเริ่มแรกให้ด าเนินงานในลักษณะโครงการจัดตั้ งหน่วยงานใหม่ ด าเนินการในรูปแบบ
คณะกรรมการ และมีข้อสั่งการดังนี้ 

 

1. มอบหมายให้งานวิเทศสัมพันธ์ จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการจัดตั้งศูนย์การศึกษา
นานาชาติ  โดยคณะกรรมการประกอบด้วยคณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่ไม่ได้เป็นอาจารย์
ประจ าหลักสูตรภาษาอังกฤษ, อาจารย์ชาวต่างประเทศ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ , เจ้าหน้าที่ 
ศูนย์ภาษาและการจัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง  

2. มอบหมายให้งานวิเทศสัมพันธ์ จัดท าหนังสือสอบถามความสมัครใจคณาจารย์ที่สนใจ (เพ่ิมเติม)  
เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการฯ ที่จะแต่งตั้งตามข้อ 1 โดยสอบถามไปยังคณะครุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี และคณะวิทยาการจัดการ 

3.  มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายบริหารประสานการจัดเตรียมสถานที่ด าเนินงานให้กับคณะกรรมการฯ 
ที่จะแต่งตั้งตามข้อ 1 และสถานที่ส าหรับการด าเนินงานของศูนย์การศึกษานานาชาติตามความเหมาะสม  
ให้แล้วเสร็จภายในเดือนพฤษภาคม 2561 
 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ  
ระเบียบวาระท่ี 6.1 เรื่องก าหนดการประชุมคณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 5/2561 
 นางอริสสา  บัวเจริญ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  ขอแจ้งก าหนดการประชุมคณะกรรมการ 

วิเทศสัมพันธ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่  5/2561 ในวันพุธที่  25 เมษายน 2561  

เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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มติที่ประชุม รับทราบ 
   

ปิดประชุม เวลา 12.00 น. 


