
บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  โทร. 1913 
ที่        ศธ 0550.1/ว177         วันที่   30  มิถุนายน  2557   
เรื่อง แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2557 
              
 

เรียน คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย,  ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ, ผู้อํานวยการกอง,     
หัวหน้าสํานักงานคณบดี, หัวหน้าสํานักงานผู้อํานวยการสถาบัน/สํานัก,  หัวหน้างานการเงินและบัญชี  
และหัวหน้างานพัสดุ 

 ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 10/2557  เมื่อวันอังคารที่             
24  มิถุนายน  2557  คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมีมติและข้อสั่งการ ดังน้ี 
 ระเบียบวาระท่ี 4.1 ขอความเห็นชอบโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนการสอนระดับ 
ปริญญาโท หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
 มติที่ประชุม  เห็นชอบโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนการสอนระดับปริญญาโท            
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  โดยมอบหมายให้คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีผลักดันตามนโยบายภายใต้กรอบที่ได้ดําเนินการแล้ว  ในการเข้าสู่กระบวนการที่ถูกต้องของการพัฒนา
หลักสูตร  อีกทั้งควรใช้ศักยภาพอาจารย์ที่มีอยู่ให้เต็มที่  และการกําหนดอัตรากําลังควรอยู่ในแผนของคณะ  
รวมทั้งตรวจสอบเรื่องการจ่ายค่าตอบแทนอาจารย์ด้วย 
 

ระเบียบวาระที่ 4.2  ขอความเห็นและข้อเสนอแนะการประเมินการสอนของอาจารย์ ประจําปี
การศึกษา 2556 ของ ผศ.วิภาวี  ฝ้ายเทศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มติที่ประชุม  
1. รับทราบ 
2. มหาวิทยาลัยรับทราบถึงความไม่เหมาะสมของเครื่องมือ และกระบวนการประเมินที่ยังไม่

เหมาะสมและจะดําเนินการปรับปรุงแก้ไขต่อไป 
3. ขอให้การประเมินครั้งที่ผ่านมาเป็นไปตามน้ัน  และไม่มีการแก้ไข   
4. มอบหมายให้สถาบันวิจัยและพัฒนานําแบบประเมินไปพิจารณาปรับปรุงให้มีความเหมาะสม             

โดยประสานงานกับสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และกองบริการการศึกษาในส่วนที่เก่ียวข้อง     
และให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2557  

5. มอบหมายให้งานประกันคุณภาพจัดประชุมหน่วยงานที่เก่ียวข้อง  เพ่ือหารือร่วมกัน 

ระเบียบวาระที่ 4.3  ขอความเห็นชอบ (ร่าง) คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา    
เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการส่งเสริมจรรยาบรรณ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ (ร่าง) คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง  แต่งต้ัง
คณะกรรมการส่งเสริมจรรยาบรรณ ดังต่อไปน้ี 

1. รองอธิการบดีที่อธิการบดีมอบหมาย  เป็นประธานกรรมการ มอบหมายให้อาจารย์ธาตรี     
มหันตรัตน์ไปดําเนินการทาบทาม 

2. ผู้แทนคณบดี คัดเลือกกันเอง จํานวน 2 คน คือ ผศ.ดร.หทัยรัตน์  ทรรพวสุ  และผศ.ศานิต 
สวัสดิกาญจน์  เป็นกรรมการ 

3. ผู้ อํ านวยการสถาบัน/สํา นัก  คัดเลือกกันเอง  จํานวน  2 คน  คือ  อาจารย์  ดร .จงกล                
เฮงสุวรรณ  และ ผศ.ธนู  บุญญานุวัตร เป็นกรรมการ 

4. ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ  เป็นกรรมการ 
/5. ผูแ้ทนกรรมการ... 
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5. ผู้แทนกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์ประจํา คัดเลือกกันเอง จํานวน 1 คน 

มอบหมายให้อาจารย์ธาตรี  มหันตรัตน์  ไปดําเนินการหาผู้แทน 
6. ผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายของมหาวิทยาลัย เป็นกรรมการ มอบหมายให้อาจารย์ธาตรี       

มหันตรัตน์  ไปดําเนินการ 
7. หัวหน้างานบริหารงานบุคคล  เป็นกรรมการและเลขานุการ 
8. นิติกร เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

ระเบียบวาระที่ 4.4  ขอความเห็นชอบการรับสมัครคัดเลือกข้าราชการสายวิชาการ  เพื่อรับโอน
มาปฏิบัติราชการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

มติที่ประชุม เห็นชอบการรับสมัครคัดเลือกข้าราชการสายวิชาการ  เพ่ือรับโอนมาปฏิบัติราชการ     
สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยเปิดโอกาสให้รับโอนในทุกสาขาวิชา  แต่จะให้สิทธิ               
กับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ก่อน 

ระเบียบวาระที่ 4.5  ขอความเห็นชอบแผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี พ.ศ.2555 – 2559 ฉบับปรับปรุง 
ครั้งที่ 1 

มติที่ประชุม เห็นชอบ (ร่าง) แผนกลยุทธ์ ระยะ 5 ปี และมอบหมายให้กองนโยบายและแผนนําไป
ปรับปรุงแก้ไข โดยดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 2 สัปดาห์ และนําเข้าพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการ
ทบทวนแผนกลยุทธ์ต่อไป   

ระเบียบวาระที่ 4.6  ขอความเห็นชอบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557  รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2556 –  31 มีนาคม 2557) 

มติที่ประชุม เห็นชอบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ     
พ.ศ.2557  รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2556 – 31 มีนาคม 2557)  โดยให้ปรับปรุงแก้ไขบทสรุปผู้บริหาร   

ระเบียบวาระที่ 6.2  แนวทางการเสนอเรื่องเพื่อนาํเขา้ระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลยั 
มติที่ประชุม เห็นชอบแนวทางการเสนอเรื่องเพ่ือนําเข้าระเบียบวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัย     

และให้แจ้งแต่ละหน่วยงานเพ่ือรับทราบ  โดยขอให้แต่ละหน่วยงานเสนอเร่ืองภายในวันที่ 10 ของแต่ละเดือน 

 ระเบียบวาระที่ 6.3  ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
ว่าด้วย สโมสรคณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. ... 

มติที่ประชุม เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาว่าด้วย สโมสร
คณาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. ... และนําเข้าการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงและยก
ร่างกฎหมายของมหาวิทยาลัย  ก่อนนําเข้าการประชุมสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

ระเบียบวาระที่ 6.4  ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา   
ว่าด้วย การวิจัยจากแหล่งเงินทุนภายนอก (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ... 

มติที่ประชุม เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การวิจัยจาก
แหล่งเงินทุนภายนอก (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ...  และนําเข้าการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงและยกร่างกฎหมาย    
ของมหาวิทยาลัย  ก่อนนําเข้าการประชุมสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

ระเบียบวาระที่ 6.5  ขอความเห็นชอบการให้สิทธิ์การเรียนรู้โปรแกรม Speexx 
มติที่ประชุม  
1. ให้แก้ไขคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 524/2557 เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการ

บริหารการใช้โปรแกรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ (Speexx) ในส่วนของคณะวิทยาการจัดการ 
2. การให้สิทธ์ิแบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ  
 

/2.1 กลุ่มอาจารย์... 
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