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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา คร้ังที่ 5/2561 

วันศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 
เวลา 09.30 – 11.40 น. 

ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

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

ผู้มาประชุม 

1. อาจารย์จิรศักดิ์  ชุมวรานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา หล่อตระกูล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษณะ กันอ ่า (แทน) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
4. นางสาวทิวาพร  ส่งแสง (แทน) ผู้อ่านวยการส่านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 

5. อาจารย์ชนิกานต์ ผลเจริญ (แทน) ผู้อ่านวยการสถาบันอยุธยาศึกษา 

6. อาจารย์ ดร.สุขรักษ์ แซ่เจี ย (แทน) ผู้อ่านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

7. อาจารย์ธัญญารัตน์ มะลาศรี  ประธานสาขาภาษาจีน 

8.  อาจารย์รักษมน ยอดมิ ง  ประธานสาขาการสอนภาษาอังกฤษ 

9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมนา พูลผล  อาจารย์ประจ่าคณะวิทยาการจัดการ 

10. อาจารย์พิเนต ตันศิริ  อาจารย์ประจ่าคณะวิทยาการจัดการ  

11. อาจารย์กวินภพ สายเพ็ชร์  อาจารย์ประจ่าคณะวิทยาการจัดการ 

12. อาจารย์สุวรรณา สิทธนาวิวัฒน์  อาจารย์ประจ่าคณะวิทยาการจัดการ 

13. อาจารย์สรพล ขัตติยาสุวรรณ  อาจารย์ประจ่าคณะวิทยาการจัดการ 

14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวีณา รัตนเสนา  อาจารย์ประจ่าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
15. อาจารย์ ดร.เพชรพิกุล วางมูล  อาจารย์ประจ่าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
16. อาจารย์รงรอง แรมสิเยอ  อาจารย์ประจ่าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
17. นายเจนศิลป์ วรพรรณ์  เจ้าหน้าที ประจ่าคณะวิทยาการจัดการ 

18. นางสาวฐานิต พันธุ  เจ้าหน้าที ศูนย์ภาษาและการจัดการเรียนรู้ 
ด้วยตนเอง 

19. นางสาวเพลินตา โมสกุล  ผู้อ่านวยการกองนโยบายและแผน 

20. นางอริสสา บัวเจริญ  นักวิเทศสัมพันธ์ 
21. นางสาวฐิตินาฏ นะรา  เจ้าหน้าที บริหารงานทั วไป กองนโยบายและแผน 
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22. นางอมรรัตน์ อมรนาถ  นักวิชาการสถิติ   

 

ผู้ไม่มาประชุม 
1. อาจารย์ ดร.เกษม บ่ารุงเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพรนะครศรียุธยา ติดราชการ 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร ภู่สาระ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ   ติดราชการ 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธาตรี มหันตรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและกฎหมาย ติดราชการ 

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย ์ ไวยกุล คณบดีคณะครุศาสตร์    ติดราชการ 

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ติดราชการ 

6. อาจารย์สาโรช ปุริสังคหะ ผู้อ่านวยการส่านักวิทยบริการและ   ติดราชการ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

7. อาจารย์กุสุมา นะสานี ประธานสาขาภาษาอังกฤษ   ติดราชการ 

8. อาจารย์ศุภฤกษ์ แก้วศรีงาม ประธานภาษาภาษาญี ปุ่น    ติดราชการ 

9. อาจารย์สุวณี วิจารัตน์ หัวหน้าศูนย์ภาษาและการจัดการเรียนรู้  ติดราชการ 
                                                               ด้วยตนเอง 

10. อาจารย์อรคนางค์ นวลเจริญ อาจารย์ประจ่าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ติดราชการ 

11. อาจารย์ ดร.พัทธ์พสุตม์ สาธุนุวัฒน ์ อาจารย์ประจ่าคณะวิทยาการจัดการ  ติดราชการ 

12. อาจารย์จิราภา แสงเรือง อาจารย์ประจ่าคณะวิทยาการจัดการ  ติดราชการ 

13. อาจารย์กรกนก ประทุมสุวรรณ อาจารย์ประจ่าคณะครุศาสตร์   ติดราชการ 

14. นางสาวสุฑามาศ  อังสุพันธ์โกศล เจ้าหน้าที ประจ่าคณะครุศาสตร์   ติดราชการ 

 

เปิดประชุม  เวลา 10.00 น. 
 

อาจารยจ์ิรศักดิ์  ชุมวรานนท์ ประธาน พิจารณาแล้วเห็นว่าคณะกรรมการเกินกึ งหนึ งของคณะกรรมการ
ครบองค์ประชุม จึงกล่าวเปิดการประชุมและด่าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ 
 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 1.1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้คณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
 ทราบ 

อาจารยจ์ิรศักดิ์  ชุมวรานนท์ ประธาน  แจ้งให้ทราบ ดังนี้ 
1. รัฐบาลก่าหนดให้มหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแห่งด่าเนินนโยบายตามที รัฐบาลก่าหนด เช่น กิจกรรม Boot 

Camp ส่าหรับนักศึกษาครุศาสตร์ เพื อพัฒนานักศึกษาครูให้มีความรู้ความสามารถภาษาอังกฤษเพิ มขึ้น 
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2. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาอยู่ระหว่างการด่าเนินการพัฒนาศูนย์ภาษาและการจัดการ
เรียนรู้ด้วยตนเองให้เป็นหน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัยเพื อรองรับการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาของนักศึกษา 
บุคลากรทั้งภายในและภายนอกให้มีความสามารถในการสื อสารภาษาอังกฤษมากข้ึน 

3. ภารกิจงานวิเทศสัมพันธ์ คือการประสานงาน สร้างและขยายเครือข่ายกับมหาวิทยาลัย/องค์กร
ต่างประเทศ ซึ งยังคงต้องด่าเนินการในภาพรวมของมหาวิทยาลัยต่อไป 

4. เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ ได้มีการลงนามเพิ มเติมกับ Victoria University (VU) ประเทศ
ออสเตรเลีย , University of Southern Queensland (USQ) ประเทศออสเตรเลีย   Sam Houston State 
University ประเทศสหรัฐอเมริกา และอยู่ ระหว่างการเจรจาลงนามคือ  Queensland University of 
Technology (QUT) ประเทศออสเตรเลีย  

5. University of Southern Queensland (USQ) ป ระ เทศออส เตร เลี ย  จะด่ า เนิ น การยก เว้ น
ค่าลงทะเบียน 100% หากเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏด่าเนินการส่งอาจารย์ไปศึกษาต่อระดับปริญญาเอก 
(อาจารย์ที จะเดินทางไปศึกษาต่อต้องผ่านกระบวนการคัดเลือกจากมหาวิทยาลัยราชภัฏที ตนเองสังกัด) 

6. แผนการด่าเนินงานที เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏจะด่าเนินร่วมกันขณะนี้ คือ 
 6.1 โครงการพัฒนาครูของครู  
 6.2 โครงการพัฒนาอาจารย์ให้มีความรู้ความสามารถในการสอนเป็นภาษาอังกฤษได้ 

 
 มติที่ประชุม    รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี 2.1 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2561 
 นางอริสสา  บัวเจริญ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ น่าเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการ 
วิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที  4/2561  เมื อวันจันทร์ที  26 มีนาคม 2561 
ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 
 

 มติที่ประชุม    รับรองรายงานการประชุม 
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ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี 3.1 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งท่ี 4/2561 
 อาจารย์จิรศักดิ์  ชุมวรานนท์ ประธาน น่าเสนอเรื องสืบเนื องจากการประชุมดังนี้ 

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

เชิญผู้เกี ยวข้องเข้าร่วมประชุม

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

1. งานวิเทศสัมพันธ์ได้จัดท่า

หนังสือเชิญประชุมทบทวนบันทึก

ความเข้าใจ (MOU) ระหว่าง

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยากับ Guangxi 

University for the 

Nationalities of the People’s 

Republic of China ประเทศจีน 

(ศธ 0550.1.2/ว98  ลงวันที   

27 มีนาคม 2561) โดยมติที 

ประชุมได้มอบหมายให้อาจารย์

กิตติ์ธเนศ  วิวรรธน์โชติ ประธาน

สาขาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์เป็นผู้

ประสานงานในการด่าเนินการร่าง 

MOU ซึ งอาจารย์กิตติ์ธเนศ  

วิวรรธนโ์ชติ แจ้งให้ทราบว่าได้มี

การประสานงานไปเรียบร้อย

แล้วแต่ยังไม่ได้รับการติดต่อกลับ 

3.2 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) 

บันทึกความเข้าใจ (MOU) 

ระหว่างมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกความเข้าใจ 
(MOU) ระหว่างมหาวิทยาลั ย 
ร าช ภั ฏ พ ระน ค รศ รี อ ยุ ธ ย า 
กับมหาวิทยาลัยสตรีโคมะซะวะ 
ประเทศญี ปุ่น และให้ทางคณะ

1. งานวิเทศสัมพันธ์ได้จัดท่า

บันทึกเสนอวาระเข้าที ประชุม

สภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้ง

ที  5/2561 ในวันพุธที  28 
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ระเบียบ 
วาระท่ี 

เรื่อง 
มติที่ประชุม/ 

ข้อเสนอแนะและข้อสั่งการ 
ผลการปฏิบัติตามมติ 

กับมหาวิทยาลัยสตรี 

โคมะซะวะ ประเทศญี ปุ่น 

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์น่า
เรื องเข้าที ประชุม คณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย สภาวิชาการ  
แ ล ะ ส ภ า ม ห า วิ ท ย า ลั ย  
เพื อขอความ เห็ น ชอบ ต่ อ ไป 
ตามล่าดับ 

มีนาคม 2561 โดยมติที ประชุม

เห็นชอบและให้น่าเสนอสภา

มหาวิทยาลัยต่อไป 

2.งานวิเทศสัมพันธ์ได้จัดท่า

บันทึกเสนอวาระเข้าที ประชุม

สภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุม

ครั้งที  5/2561 ในวันพุธที  9 

พฤษภาคม 2561 โดยมติที 

ประชุมเห็นชอบให้คงความ

ร่วมมือ และงานวิเทศสัมพันธ์จะ

น่าเข้าสู่กระบวนการลงนามต่อไป 

3.3 ขอความเห็นชอบการท่า

ความร่วมมือระหว่าง

มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยากับ 

Luoyang normal 

University of the 

People’s Republic of 

China 

เห็นควรมอบหมายให้ อาจารย์
กิตติ์ธเนศ วิวรรธน์โชติ  ประธาน
สาขาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์  ด่าเนินการ
ต ร ว จ ส อ บ ข้ อ มู ล  Luoyang 
normal University of the 
People’ s Republic of China 
และหาความชัดเจนในกิจกรรม/
โครงการที สาขาภาษาจีนสนใจที 
จ ะท่ าค วาม ร่ วมมื อ เสน อต่ อ
มหาวิทยาลั ยก่อนที จะมี การ
เจรจาท่าความร่วมมือกันต่อไป 

อาจารย์กิตติ์ธเนศ  วิวรรธน์โชติ 

ประธานสาขาภาษาจีน คณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

แจ้งให้ทราบว่า ได้มีการ

ประสานงานไปยัง Luoyang 

normal University of the 

People’s Republic of China 

แต่ยังไม่ได้รับการติดต่อกลับ 

3.4 ขอความเห็นชอบพิจารณา

แผนการด่าเนินงานศูนย์

ภาษาและการจัดการ

เรียนรู้ ด้วยตนเอง  

เห็นชอบในหลักการ โดยให้ปรับ
บ ท บ าท ศู น ย์ ภ าษ าและการ
จั ด ก า ร เรี ย น รู้ ด้ ว ย ต น เอ ง  
เป็นศูนย์การศึกษานานาชาติตาม
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ

งานวิเทศสัมพันธ์ ได้มีการจัด

ประชุมขับเคลื อนการด่าเนินงาน

ศูนย์ภาษาและการจัดการเรียนรู้

ด้วยตนเอง เมื อวันพุธที  2 
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ระเบียบ 
วาระท่ี 

เรื่อง 
มติที่ประชุม/ 

ข้อเสนอแนะและข้อสั่งการ 
ผลการปฏิบัติตามมติ 

(วาระพิเศษ) และบ ริห ารส่ วน งาน ภ าย ใน 
ของมหาวิทยาลัยที จะก่าหนดขึ้น
ใหม่ โดยมีหน้าที  ดังนี้ 

1. บริหารการจัดการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษโดยเฉพาะ
รายวิชาศึกษาทั วไป 

2. พั ฒ น า ศั ก ย ภ า พ
ภาษาอังกฤษให้ กับนั กศึกษา 
คณาจารย์และบุคลากรภายใน
มหาวิทยาลัย 

3. บ ริ ก า ร จั ด ฝึ ก อ บ ร ม
ภาษาอังกฤษให้กับุคคลภายนอก
และหารายได้ให้กับมหาวิทยาลัย 

4. เป็ น ศู น ย์ ป ระสานการ
ท ด ส อ บ วั ด ร ะ ดั บ
ภาษาต่างประเทศให้กับนักศึกษา 
คณาจารย์ และบุคลากรภายใน
มหาวิทยาลัยและบุคคลภายนอก  

โ ด ย ร ะ ย ะ เ ริ ม แ ร ก ใ ห้
ด่าเนินงานในลักษณะโครงการ
จัดตั้งหน่วยงานใหม่ ด่าเนินการ
ในรูปแบบคณะกรรมการ  
และมีข้อสั งการดังนี้ 

1. มอบหมายให้ งานวิ เทศ
สั ม พั น ธ์  จั ด ท่ าค่ าสั งแ ต่ งตั้ ง
คณะกรรมการโครงการจัดตั้ ง
ศูนย์การศึกษานานาชาติ  โดย
คณ ะกรรมการประกอบด้ วย
คณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ที ไม่ได้เป็นอาจารย์

พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 น. 

โดยมติที ประชุม มีดังนี้ 

1. ให้เปลี ยนชื อจากศูนย์ภาษา

และการจัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

เป็น “ศูนย์การศึกษานานาชาติ”  

2. อาจารย์ ดร.ศานติ   เล็กมณี 

อาจารย์ประจ่าคณะวิทยาการ

จัดการ ได้รับคัดเลือกให้เป็น

ผู้อ่านวยการศูนย์ภาษาและการ

จัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

3. มอบหมายให้ผู้อ่านวยการ

ศูนย์การศึกษานานาชาติเป็น

ผู้บริหารจัดการการด่าเนินงาน

ศูนย์การศึกษานานาชาติ โดย

ผ่านความเห็นชอบจากรอง

อธิการบดีฝ่ายบริหาร 

4. เพิ มภารกิจข้อที  2 ให้มีค่าว่า 

ศึกษา วิจัย 

5. เพิ มภารกิจข้อที  5 ประสาน

ความร่วมมือระหว่างประเทศ 

6. เพิ มภารกิจข้อที  6 บริการจัด

หลักสูตรนานาชาติ (เมื อมีความ

พร้อม) 
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ระเบียบ 
วาระท่ี 

เรื่อง 
มติที่ประชุม/ 

ข้อเสนอแนะและข้อสั่งการ 
ผลการปฏิบัติตามมติ 

ประจ่าหลักสูตรภาษาอังกฤษ , 
อาจารย์ชาวต่างประเทศ สังกัด
ค ณ ะ ม นุ ษ ย ศ า ส ต ร์ แ ล ะ
สั ง ค ม ศ า ส ต ร์ , เ จ้ า ห น้ า ที  
ศูนย์ภาษาและการจัดการเรียนรู้
ด้วยตนเอง  

2. มอบหมายให้ งานวิ เทศ
สัมพันธ์ จัดท่าหนังสือสอบถาม
ความสมัครใจคณาจารย์ที สนใจ 
( เ พิ ม เ ติ ม )  เ ข้ า ร่ ว ม เ ป็ น
คณะกรรมการฯ ที จะแต่งตั้งตาม
ข้อ 1 โดยสอบถามไปยังคณะครุ
ศ า ส ต ร์  ค ณ ะ วิ ท ย าศ าส ต ร์ 
แ ล ะ เท ค โน โล ยี  แ ล ะ ค ณ ะ
วิทยาการจัดการ 

3. ม อ บ ห ม า ย ใ ห้ ร อ ง
อธิการบดีฝ่ายบริหารประสาน
การจัดเตรียมสถานที ด่าเนินงาน
ให้ กั บ คณ ะกรรมการฯ  ที จ ะ
แต่งตั้ งตามข้อ 1 และสถานที 
ส่าหรับการด่าเนินงานของศูนย์
การศึกษานานาชาติตามความ
เหมาะสมให้แล้ วเสร็จภายใน
เดือนพฤษภาคม 2561 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องน าเสนอเพื่อทราบ  
ระเบียบวาระท่ี 4.1  เรื่องน าเสนอเพื่อทราบจากงานวิเทศสัมพันธ์ 
    

 นางอริสสา  บัวเจริญ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  ขออนุญาตที ประชุมน่าเสนอเพื อทราบ 
จากงานวิเทศสัมพันธ์ ดังนี้ 

1. ตามที เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏได้มีความร่วมมือกับ Kyoto University of Education ประเทศ
ญี ปุ่น และทาง University of Education ได้จัดท่าหนังสือแจ้งความประสงค์ที จะส่งนักศึกษาจาก Kyoto 
University of Education ให้ เดิ นทางมาแลกเปลี ยนเรี ยนรู้ ระยะสั้ น ในระหว่ างวั นที  9 สิ งหาคม  – 20  
กันยายน 2561 จ่านวน 1 คน และ  ระหว่างวันที  1 ตุลาคม 2561 – 31 สิงหาคม 2562 จ่านวน 1 คน  
โดยนักศึกษาทั้งสองคนประสงค์ที จะเข้าศึกษาแลกเปลี ยนเรียนรู้ในสาขาการสอนภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์  
ขณะนี้อยู่ระหว่างการด่าเนินการประสานการจัดส่งนักศึกษามายังมหาวิทยาลัย 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่  4.2  เรื่องน าเสนอเพื่อทราบจากคณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราช ภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

 

ระเบียบวาระท่ี 4.2.1    เรื่องน าเสนอเพื่อทราบจากรองประธาน 
-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- 
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ระเบียบวาระท่ี 4.2.7  เรื่องน าเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษณะ  กันอ่ า  รองคณบดีฝ่ายวางแผน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
แจ้งให้ทราบว่า เสนอให้มีการจัดประชุมหารือระหว่างหน่วยงานคณะและศูนย์การศึกษานานาชาติในการพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาเพื อลดความซ้่าซ้อนในการด่าเนินงาน 
 
ระเบียบวาระท่ี 4.2.8  เรื่องน าเสนอเพื่อทราบจากผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 

   -ไม่มี- 
                                                                                                 

ระเบียบวาระท่ี 4.2.9  เรื่องน าเสนอเพื่อทราบจากส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   -ไม่มี- 
 

ระเบียบวาระท่ี 4.2.10  เรื่องน าเสนอเพื่อทราบจากผู้อ านวยการสถาบันอยุธยาศึกษา 
 อาจารย์ชนิกานต์  ผลเจริญ รองผู้อ านวยการสถาบันอยุธยาศึกษา แจ้งให้ทราบว่า ในกรณีที รับ
นักศึกษาต่างชาติมาศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เสนอให้มีความระมัดระวังในการด่าเนินการ  
(สิ งอ่านวยความสะดวก) ต่อนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติโดยเฉพาะอย่างยิ งให้ค่านึงถึงความเท่าเทียบกัน 
 
ระเบียบวาระท่ี 4.2.11  เรื่องน าเสนอเพื่อทราบจากผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 อาจารย์ ดร.สุขรักษ์  แซ่เจี่ย  รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา แจ้งให้ทราบว่า  

1. ยินดีเป็นผู้ประสานกับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานต่างประเทศ 
2. มีความสนใจโครงการพัฒนาอาจารย์ ณ ต่างประเทศ (Victoria University of Wellington ประเทศ

นิวซีแลนด์) 
 
ระเบียบวาระท่ี 4.2.12  เรื่องน าเสนอเพื่อทราบจากประธานสาขาภาษาอังกฤษ 

  -ไม่มี- 
 
ระเบียบวาระท่ี 4.2.13  เรื่องน าเสนอเพื่อทราบจากประธานสาขาภาษาญี่ปุ่น 

 -ไม่มี- 
 

ระเบียบวาระท่ี 4.2.14  เรื่องน าเสนอเพื่อทราบจากประธานสาขาภาษาจีน 
 -ไม่มี- 
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ระเบียบวาระท่ี 4.2.15  เรื่องน าเสนอเพื่อทราบจากประธานสาขาการสอนภาษาอังกฤษ 
 -ไม่มี- 
 
ระเบียบวาระท่ี 4.2.16  เรื่องน าเสนอเพื่อทราบจากหัวหน้าศูนย์ภาษาและการจัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
 -ไม่มี- 
 
ระเบียบวาระท่ี 4.2.17  เรื่องน าเสนอเพื่อทราบจากผู้อ านวยการกองนโยบายแผน 

 -ไม่มี- 
 

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

  -ไม่มี- 
  

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 
 

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

พระนครศรีอยุธยากับ Nanchang University สาธารณรัฐประชาชนจีน 
 

 นางอริสสา  บัวเจริญ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  ขออนุญาตที ประชุมน่าเสนอเพื อพิจารณา  
(ร่าง) บันทึกความเข้าใจระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากับ Nanchang University สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน  
 สรุปกรอบความร่วมมือ ดังนี้ 

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; 



11 
 

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) บันทึกความเข้าใจระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากับ 
Nanchang University สาธารณรัฐประชาชนจีน และมอบหมายให้งานวิเทศสัมพันธ์น าเรื่องเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการสภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัย ตามล าดับ 

 
ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ  
ระเบียบวาระท่ี 6.1 เรื่องก าหนดการประชุมคณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 6/2561 
 นางอริสสา  บัวเจริญ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ  ขอแจ้งก่าหนดการประชุมคณะกรรมการ 

วิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที  5/2561 ในวันพุธที  27 มิถุนายน 2561  

เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา-อาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
   

ปิดประชุม เวลา 11.40 น. 
 


