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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริห ารมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 3/2558
วันอังคารที่ 24 มีนาคม 2558 เวลา 13.30 – 16.25 น.
ณ หองประชุมอยุธ ยา – อาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธ ยา
--------------------------------------------------

ผูที่มาประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.

รศ.ดร.นพวรรณ
อาจารย ดร.เกษม
ผศ.ดร.อดิศร
อาจารยธาตรี
ผศ.บุญไท
อาจารย ดร.กิติมา

ธีระพันธเจริญ
บํา รุงเวช
ภูสาระ
มหันตรัต น
เจริญผล
ทามาลี

รักษาราชการแทนอธิการบดี
ประธาน
รองอธิการบดีฝายบริหาร
กรรมการ
รองอธิการบดีฝายวิชาการ
กรรมการ
รองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษและกฎหมาย กรรมการ
ผูชวยอธิการบดีฝายงานประกันคุณภาพ
กรรมการ
ผูชวยอธิการบดีฝายบริการวิชาการและ
สหกิจศึกษา
กรรมการ
7. อาจารยสุทัศน
อูทอง
ผูชวยอธิการบดีฝายอาคารสถานที่ฯ
กรรมการ
8. อาจารย ดร.ภาคิน โชติเวศยศิลป ผูชวยอธิการบดีฝายประชาสัมพันธ
กรรมการ
9. อาจารย ดร.อมรรัตน สนั่นเสียง
คณบดีคณะครุศาสตร
กรรมการ
10. ผศ.ดร.หทัยรัตน ทรรพวสุ
คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร กรรมการ
11. อาจารย ดร.ศานติ เล็กมณี
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
กรรมการ
12. ผศ.เลิศชาย
สถิตยพนาวงศ (แทน) ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กรรมการ
13. อาจารย ดร.จงกล เฮงสุวรรณ
ผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา
กรรมการ
14. ผศ.ธนู
บุญญานุวัตร ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
กรรมการ
15. อาจารย ดร.เอนก รักเงิน
(แทน) รักษาราชการแทนผูอํานวยการ
สํานักงานบัณฑิตศึกษา
กรรมการ
16. นางอมรรัตน
อมรนาถ
(แทน) ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน กรรมการ
17. นางลักขณา
เตชวงษ
ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา
กรรมการ
18. นางสุนทรี
โพธิกุล
ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี
กรรมการ
19. นางศิขรินทร
สุวรรณทัศน นิติกร
ผูชวยเลขานุการ
20. น.ส.กาญจนพิชญา ภิญญา
รักษาการหัวหนางานกิจการคณะกรรมการ
ผูชวยเลขานุการ
21. นางนงคราญ
คงสมทรง
เจาหนาที่บริหารงานทัว่ ไป
ผูชวยเลขานุการ
22. นางปยะนุช
สุขเพ็ชร
เจาหนาที่บริหารงานทัว่ ไป
ผูชวยเลขานุการ
23. นางจิราพร
พัฒนธนกิจ
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ผูชวยเลขานุการ
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ผูไมมาประชุม
1.
2.
3.
4.

ผศ.ดร.จันทรเพ็ญ
รศ.ไพฑูรย
นางสาวพรสวรรค
นางสารภี

คลายมุข
สมัครกิจ
คลายกัน
พูลศิริ

รองอธิการบดีฝายนโยบายและแผน
รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา
ผูอํานวยการกองกลาง
ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา

ติด ราชการ
ติด ราชการ
ติด ภารกิจ
ติด ภารกิจ

ผูเขารวมประชุม
1. นางสาวกาญจนา
2. นางอรัญญา
3. นางสาวพิจิกามาศ
4. นางเดือนเพ็ญ

เงินออน หัวหนาสํานักงานคณะครุศาสตร
จงกลรัตน หัวหนาสํานักงานคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
บัณฑิตศึกษา
แยมบู
หัวหนาสํานักงานผูอํา นวยการสํา นักงานวิ ท ยบริ การและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
สนแยม นักวิชาการศึกษา งานประกันคุณภาพ

เริ่มประชุม เวลา 13.30 น.
ประธานพิ จ ารณาจํ า นวนกรรมการที่ ม าประชุม และเห็ นว า ครบองค ป ระชุม แลว จึ ง เป ด
การประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ
ระเบียบวาระที่ 1.1 การซักซอมความเขาใจเกี่ยวกับการประเมิน ผลการปฏิบ ัติราชการ
และการเลื่อนเงิน เดือนขาราชการพลเรือน
สาระสําคัญโดยยอ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาแลวเห็ นว า เพื่ อให สถาบั นอุดมศึ กษามี แนวทางปฏิบั ติ
ที่ชัดเจน จึงขอซักซอมความเขาใจเกี่ยวกับการประเมิ นผลการปฏิบั ติ ราชการและการเลื่อนเงิ นเดื อนขาราชการพลเรื อน
ในสถาบั นอุ ดมศึ กษาในรอบการประเมิ นระหว างวั นที่ 1 ตุ ลาคม 2557 ถึ งวั นที่ 31 มี นาคม 2558 โดยขอให
สถาบันอุดมศึกษาพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการไปตามปกติ สวนการเลื่อนเงิ นเดื อน ขอให ชะลอ
การสั่งเลื่อนเงินเดือนในวันที่ 1 เมษายน 2558 ไวกอน จนกวารางกฎ ก.พ.อ. วาด วยการกําหนดบั ญชีเงิ นเดื อนขั้นต่ํ าขั้นสูง
ของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. .. และรางกฎ ก.พ.อ. วาดวยการใหขาราชการพลเรื อนในสถาบั นอุดมศึ กษา
ไดรับเงินเดือน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .. จะไดประกาศใชเปนกฎหมาย และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจะได แจ งแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับการรับเงินเดือนขาราชการพลเรื อนในสถาบั นอุดมศึ กษา เขาสูบั ญชีเงิ นเดื อนท ายกฎ ก.พ.อ. ว าด วย
การกํ าหนดบั ญชีเงินเดื อนขั้ นต่ํ าขั้นสู งของข าราชการพลเรื อน ในสถาบั นอุ ดมศึ กษา พ.ศ. ... พร อมนํ าสงฐาน
ในการคํานวณและชวงเงินเดือนสําหรับการเลื่อนเงิ นเดือนตั้งแตรอบการประเมินดังกลาวใหสถาบันอุดมศึกษาตอไป
มติ/ความเห็นของที่ประชุม
รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 1.2 การจัดทําโครงการตามแผนยุทธศาสตรของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สาระสําคัญโดยยอ
การจัด ทํา แผนยุทธศาสตร ของจั ง หวั ด พระนครศรี อยุ ธ ยา ซึ่ง มหาวิ ท ยาลัย ต องจั ด ทํ า
โครงการเพื่อผนวกกับจังหวัดในการทํา กิจกรรมตามแผนยุทธศาสตร จํานวน 6 โครงการ และขณะนี้
ไดรับจากแตละหนวยงานแลว จํานวน 10 โครงการ ตองขอขอบคุณแตละหนวยงานที่ ใ ห ค วามร ว มมื อ
เปนอยางดี
มติ/ความเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 1.3 การระดมความคิดเห็นของคณะปฏิรูปประเทศ
สาระสําคัญโดยยอ
ในวั นที่ 25 มี น าคม 2558 จะมี ก ารระดมความคิ ด เห็ นของคณะปฏิรู ป ประเทศ
ณ อาคาร 100 ป ซึ่งมหาวิท ยาลัยเปนเจาภาพในการจัดสถานที่ โดยจะมีประชาชนจากภาคสวนตา ง ๆ
มาเขารวมประชุมในครั้งนี้ดวย
มติ/ความเห็นของที่ประชุม
รับทราบ และขอใหคุณศิขรินทร สุวรรณทัศน ชวยประสานงานกับผูอํานวยการสํานักงาน
อธิการบดีเรื่องการจราจรภายในมหาวิทยาลัย และดานสถานที่

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 2.1 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2558
สาระสําคัญโดยยอ
มหาวิ ท ยาลั ย ได กํ า หนดให มี ก ารประชุม คณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย
ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันอังคารที่ 24 กุมภาพั นธ 2558 เวลา 13.30 น. ณ ห องประชุม อยุ ธ ยา –
อาเซียน มหาวิท ยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
เลขานุการคณะกรรมการบริ หารมหาวิ ทยาลัย นําเสนอรายงานการประชุ ม ครั้ งที่ 2/2558
เพื่อขอใหท ี่ประชุมรับรองรายงานการประชุม
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รั บ รองรายงานการประชุม คณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลัย ครั้ ง ที่ 2/2558
โดยไมมีการแกไข

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม
ระเบี ย บวาระที่ 3.1 รายงานขอมูล การดํา เนินงานและผลการปฏิ บัติตามมติ ที่ ป ระชุม
คณะกรรมการบริ ห ารมหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรี อ ยุ ธ ยา
ครั้ ง ที่ 2/2558
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิท ยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธ ยา ครั้งที่ 4/2558
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สาระสําคัญโดยยอ
เลขานุ ก ารคณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลัย (ก.บ.) นํ า เสนอรายงานข อ มู ล
จากการดํ า เนิ นงานและผลการปฏิ บั ติ ต ามมติ ที่ ป ระชุม คณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย
ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันอังคารที่ 24 กุมภาพันธ 2558 ดังตอไปนี้
ระเบียบ
วาระที่

เรื่อง

5.1

ขอความเห็ น และขอ เสนอแนะ (รา ง)
ข อ บั ง คับมหาวิ ทยาลั ยราชภัฏ
พระนครศรีอ ยุธยา ว า ด วย คุ ณ สมบั ติ
หลั ก เกณฑ และวิ ธีการสรรหานายกสภา
มหาวิ ท ยาลั ย พ.ศ. ...

5.2

ขอความเห็ น และขอ เสนอแนะ (รา ง)
ข อ บั ง คับมหาวิ ทยาลั ยราชภัฏ
พระนครศรีอ ยุธยา ว า ด วย คุ ณ สมบั ติ
หลั ก เกณฑ และวิ ธีการสรรหากรรมการ
สภามหาวิท ยาลั ยผูทรงคุณ วุ ฒิ พ.ศ. ....

5.3

ขอความเห็ น และขอ เสนอแนะ (รา ง)
ข อ บั ง คับมหาวิ ทยาลั ยราชภัฏ
พระนครศรีอ ยุธยา ว า ด วย คุ ณ สมบั ติ
หลั ก เกณฑ และวิ ธีการสรรหากรรมการ
สภามหาวิท ยาลั ยจากผูดํา รงตํา แหน ง
บริห าร พ.ศ. ...
ขอความเห็ น ชอบ (รา ง) ประกาศ
มหาวิ ท ยาลั ยราชภัฏพระนครศรี อยุธยา
เรื่อ ง แนวปฏิบัต ิเ กี่ย วกั บการเบิก จาย
ทุ น อุ ด หนุนการวิ จัย พ.ศ.2558

5.4

5.5
5.6

มติที่ประชุม/ขอเสนอแนะ
และขอสั่งการ

ผลการปฏิบัติตามมติ

เห็นชอบ (ราง) ขอ บังคับมหาวิท ยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธ ยา วาดวย หลักเกณฑ
และวิธีก ารสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย
พ.ศ. .... โดยใหแกไขเฉพาะคํานิยาม คําวา
“คณาจารย” เทานั้น ทั้งนี้ใหก ําหนดคํา
นิยามใหครอบคลุมโดยยึดหลักการมีสว นรวม
เห็นชอบ(ราง) ขอ บังคับมหาวิท ยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธ ยา วาดวย หลักเกณฑและ
วิธ ีการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผูท รงคุณวุฒ ิ พ.ศ. .... โดยใหแกไขเฉพาะ
คํานิยาม คําวา “เขตพื้นที่บริการการศึกษา”
และเพิ่มคุณสมบัต ิของผูทรงคุณวุฒ ิ คือมี
ภูมิลําเนาหรือประกอบอาชีพอยูในเขตพื้นที่
บริการการศึกษา
เห็นชอบ (ราง) ขอ บังคับมหาวิท ยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธ ยา วาดวย หลักเกณฑและ
วิธ ีการไดมาของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
จากผูดํารงตําแหนงผูบริหาร พ.ศ. ....

- แจงมติก ารประชุมใหแกหนวยงาน
ที่เกี่ยวของไดรับทราบ
- นําเขาการประชุมคณะกรรมการปรับปรุง
และยกรางกฎหมายของมหาวิท ยาลัย
ในวันที่ 7 มีนาคม 2558

ใหนําเขาพิจารณาเปนวาระสืบ เนื่องของ
การประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิท ยาลัย (ก.บ.) ครั้งตอไป

- แจงมติก ารประชุมใหแกหนวยงาน
ที่เกี่ยวของไดรับทราบ
- นําเขาพิจารณาในการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ)
ครั้งที่ 3/2558 วันที่ 24 มีนาคม 2558
เปนวาระสืบ เนื่องจากการประชุม
- แจงมติก ารประชุมใหแกหนวยงาน
ที่เกี่ยวของไดรับทราบ

- แจงมติการประชุมใหแ กห นวยงาน
ที่เกี่ยวของไดรับทราบ
- นําเขาการประชุมคณะกรรมการปรับปรุง
และยกรางกฎหมายของมหาวิท ยาลัย
ในวันที่ 7 มีนาคม 2558

- แจงมติก ารประชุมใหแกหนวยงาน
ที่เกี่ยวของไดรับทราบ
- นําเขาการประชุมคณะกรรมการปรับปรุง
และยกรางกฎหมายของมหาวิท ยาลัย
ในวันที่ 7 มีนาคม 2558

ขอความเห็ น ชอบมาตรการดํา เนิ น การกั บ ขอถอนวาระออก เนื่องจากไดมี
ผู ที่ ไ ม สง รูปเลม รายงานโครงการบริก าร การดําเนินการเรียบรอยแลว
วิ ช าการ
ขอความเห็ น ชอบ (รา ง)
เห็นชอบ (ราง) ตัวบงชี้อัตลักษณ/เอกลักษณ - แจงมติก ารประชุมใหแกหนวยงาน
ตั ว บ ง ชี้อ ัต ลั กษณ /เอกลั กษณ
ที่เกี่ยวของไดรับทราบ
- จัดทําเปนประกาศตัวบงชี้อัตลักษณ/
เอกสาร และเสนออธิก ารบดีลงนาม
เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2558
- ประชาสัมพันธใหแตละหนวยงานไดรับ
ทราบ
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ระเบียบวาระที่ 3.2 ขอความเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรี อยุ ธยา
เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจายทุนอุดหนุนการวิจัย พ.ศ.2558
สาระสําคัญโดยยอ
สถาบั นวิจั ยและพั ฒนาได จั ดทํ า (ร าง) ประกาศมหาวิ ทยาลัย ราชภั ฏพระนครศรี อยุ ธยา
เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจายทุนอุดหนุนการวิจัย พ.ศ. 2558
มติ/ความเห็นของที่ประชุม
ใหนําเขาพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 4/2558
วันที่ 28 เมษายน 2558 เปนวาระสืบเนื่องจากการประชุม

ระเบียบวาระที่ 3.3 ขอความเห็นชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรี อยุ ธยา
วาดวย คุณสมบัติ และวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย (ฉบั บที่ 2)
พ.ศ. ...
สาระสําคัญโดยยอ
ดวยพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรื อนในสถาบั นอุ ดมศึ กษา (ฉบั บที่ 2) พ.ศ. 2551
ไดรองรับสถานภาพของพนักงานมหาวิ ทยาลัยไว ตามกฎหมาย และให บุ คลากรดั งกล าวของมหาวิ ทยาลัย
มีสวนรวมในกระบวนการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย ประกอบกับขอบังคับของมหาวิทยาลัยไดมีสภาพบั งคั บ
ใชมาไดระยะหนึ่งแลว จึงสมควรไดรับการปรับปรุงแกไข เพื่อใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติ กฎ ระเบียบตาง ๆ
ที่บ ังคับใชในปจจุบัน ประกอบกับสภามหาวิทยาลัยชุดปจจุบัน ใกลครบวาระ เพื่อให การดํ าเนินการดั งกล าว
เปนไปอยางถูกตองเรียบรอย จึงสมควรปรับแกขอบังคับที่เกี่ยวกับการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย
งานนิ ติ การได ยกร างขอบั งคั บมหาวิ ทยาลัยราชภั ฏพระนครศรี อยุ ธยา ว าด วย คุ ณสมบั ติ
หลักเกณฑและวิธกี ารสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.....เสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิ ทยาลัย
ในคราวประชุ มครั้ งที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพั นธ 2558 ที่ ประชุ มมี มติ เห็ นชอบ (ร าง) ข อบั งคั บ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย หลักเกณฑและวิธีการสรรหานายกสภามหาวิ ทยาลัย พ.ศ. ....
โดยใหแกไขเฉพาะคํานิยาม คําวา “คณาจารย” เท านั้ น ทั้ งนี้ให กําหนดคํ านิ ยามให ครอบคลุ มโดยยึ ดหลัก
การมีสวนรวมในกระบวนการสรรหา
เพื่อใหการปรับปรุงและยกรางขอบังคับดังกลาวมีความถูกตองและครอบคลุมหลักการมี สวนร วม
จึงไดจัดทํา (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย คุณสมบัต ิ และวิ ธี การสรรหานายก
สภามหาวิทยาลั ย (ฉบั บที่ 2) พ.ศ. ....โดยเพิ่ มเติ มคํ านิ ยาม คํ าว า “คณาจารย ประจํ า” และ “บุ คลากร”
ดวย เพื่อใหครอบคลุมถึงบุคลากรที่เปนพนักงานมหาวิทยาลัย
มติ/ความเห็นของที่ประชุม
เห็นชอบ (ราง) ขอบังคับ มหาวิท ยาลัยราชภัฏพระนครศรี อยุ ธ ยา ว า ด ว ย คุ ณ สมบั ติ
และวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย (ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. ... โดยใหแกไขคํา นิยาม คําวา “คณาจารย
ประจํา ” และเพิ่มขอความ “ไดปฏิบัต ิงานในมหาวิทยาลัยติดตอกันเปนเวลาไมนอยกวา 1 ป”
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ระเบียบวาระที่ 3.4 ขอความเห็นชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรี อยุ ธยา
ว า ด วย คุ ณสมบั ติ หลั ก เกณฑ และวิ ธี การสรรหากรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ...
สาระสําคัญโดยยอ
ตามที่มหาวิทยาลัยไดมีขอบังคับ วาดวย คุณสมบัต ิ หลักเกณฑ และวิ ธี การสรรหากรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2547 ซึ่งในขอบังคับดังกล าวจะพบป ญหาการตี ความเกี่ ยวกั บเขตพื้ นที่
บริ การการศึ กษาของมหาวิ ทยาลั ย ประกอบกั บสภามหาวิ ทยาลั ยชุดป จจุ บั นใกลค รบวาระ เพื่ อให
การดําเนินการดังกลาวเปนไปอยางถูกตองเรียบร อย จึ งสมควรปรั บปรุ งแก ไขข อบั งคั บเกี่ยวกั บการสรรหา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
งานนิติการได ยกร างขอบั งคั บมหาวิ ทยาลัยราชภั ฏพระนครศรี อยุ ธยา ว าด วย คุ ณสมบั ติ
หลักเกณฑ และวิธีการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุ ณวุ ฒิ พ.ศ. ... เสนอที่ ประชุ มคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้งที่ 2/ 2558 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ 2558 ที่ ประชุ มมี มติ เห็ นชอบ
(ร าง) ข อบั งคั บมหาวิ ทยาลัยราชภั ฏพระนครศรี อยุ ธยา ว าด วย หลั กเกณฑ และวิ ธี การสรรหากรรมการ
สภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ... โดยใหแกไขเฉพาะคํานิยาม คําวา “เขตพื้นที่บริการการศึกษา” และเพิ่ ม
คุณสมบัต ิของผูทรงคุณวุฒิ คือ มีภูมิลําเนาหรือประกอบอาชีพอยูในเขตพื้นที่บริการการศึกษา
งานนิติการไดแกไขขอบังคับดังกลาวตามมติท ี่ประชุม จัดทําเปน (ร าง) ข อบั งคั บมหาวิ ทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย คุ ณสมบั ติ หลักเกณฑ และวิ ธี การสรรหากรรมการสภามหาวิ ทยาลัย
ผูทรงคุณวุฒิ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ... โดยปรับปรุงเฉพาะในสวนของคํ านิ ยาม คํ าว า “เขตพื้ นที่ บริ การการศึ กษา”
และเพิ่มคุณสมบัต ิของผูทรงคุณวุฒิตามขอเสนอแนะ
มติ/ความเห็นของที่ประชุม
เห็นชอบ (ราง) ขอบั ง คั บ มหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏพระนครศรี อยุ ธ ยา ว า ด ว ย คุ ณ สมบั ติ
หลักเกณฑ และวิธีการสรรหากรรมการสภามหาวิ ท ยาลัย ผูท รงคุ ณ วุ ฒิ (ฉบั บ ที่ 2) พ.ศ. .... โดยให
เพิ่มเติมนิยาม คํา วา “เขตพื้นที่บริการการศึกษา”เทานั้น และใหต ัดขอความคุณสมบัติของผูทรงคุณวุฒิ
ขอ 4 (5) ออก

ระเบียบวาระที่ 4 แจงผลและนําเสนอแผนงานที่จะดําเนินการของหนวยงานตาง ๆ
ระเบียบวาระที่ 4.1 คณบดีค ณะครุศ าสตร
สาระสําคัญโดยยอ
1. เมื่ อวั นที่ 4 มี นาคม 2558 สง มอบหนัง สือและอุป กรณ ใ ห กับ ห องสมุ ด โรงเรี ย น
กองทุนการศึกษา จํา นวน 4 โรงเรี ย น คื อ โรงเรี ย นวั ด ทางหลวง (เทพราษฎร รั ง สรรค ) โรงเรี ย น
วัดจุฬามณี (ชุณหะจันทนประชาสรรค ) โรงเรี ย นวั ด หนองไม ซุง และโรงเรี ย นมาลาอีสงเคราะห
ณ โรงเรียนวัดทางหลวง โรงเรียนวัดจุฬามณี โรงเรียนวัดหนองไมซุง และโรงเรียนมาลาอีสงเคราะห
2. เมื่อวันที่ 5 – 6 มีนาคม 2558 โรงเรียนสาธิต ปฐมวัย จัดกิจกรรมสายใยครู สูศิ ษ ย รั ก
ของพี่ ๆ ชั้ นปฐมวั ย 3 และจั ด นิท รรศการแสดงผลงานให กับ นักศึ กษาปฐมวั ย ชั้ นอนุ บ าล 3
ณ โรงเรียนสาธิตปฐมวัย
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิท ยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธ ยา ครั้งที่ 4/2558

[2-8]
3. เมื่อวันที่ 7 – 8 มีนาคม 2558 จั ด อบรมเชิง ปฏิบั ติ การ เรื่ อง การจั ด การเรี ย นรู
ในศตวรรษที่ 21 และจั ด อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก าร เรื่ อง การวั ด ประเมิ นผลในระดั บ อุด มศึ กษา
ใหกับคณาจารย คณะครุศาสตร ณ โรงแรมบางแสนเฮริเทจ จังหวัดชลบุรี
4. เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2558 จัดโครงการปจฉิมนิเทศภาควิชาการ การเตรี ย มตั ว เขา สู
วิชาชีพครู ใหกับนักศึกษา ชั้นปที่ 5 ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
5. เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2558 สาขาวิชาการศึกษาพิเศษฯ จัดอบรม เรื่อง “อบรมการให
คํา ปรึกษาสําหรับผูปกครองเด็กที่มีความตองการพิเศษในโรงเรียนเรียนร ว ม” ให กับ ครู และบุ ค ลากร
ทางการศึกษา ณ หองประชุม กศพ.204
6. เมื่อวันที่ 21 – 22 มีนาคม 2558 สาขาวิชาการประถมศึกษา จัดอบรม เรื่ อง “อบรม
การพัฒนาทักษะการสื่อสารของครู : สือ่ สารอยางไรกับนักเรียนไทยในศตวรรษที่ 21” ให กับ ครู และ
บุค ลากรทางการศึกษา ณ หองประชุม กศพ.204
7. ในวันที่ 23 – 26 มีนาคม 2558 สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา จัดอบรม เรื่อง “อบรม
การพั ฒนาคอมพิ ว เตอร บ นเครื่ องคอมพิ ว เตอร แ ท็ บ เล็ต ” ให กับ ครู และบุ ค ลากรทางการศึ กษา
ณ หอง 31121 อาคาร 100 ป
8. ในวั นที่ 25 – 26 มี น าคม 2558 สาขาวิ ชาการสอนภาษาอัง กฤษ จั ด อบรม
เรื่ อง “อบรม English for ASEAN : Basic Writing II” ให กับ ครู และบุ ค ลากรทางการศึ กษา
ณ หอง 701
9. ในวันที่ 25 มีนาคม 2558 งานประกันคุณภาพการศึ กษาคณะครุ ศ าสตร จั ด อบรม
เรื่อง “อบรมการจั ด การความรู เพื่ อพั ฒนาระบบสารสนเทศ” ให กับ คณาจารย ค ณะครุ ศ าสตร
ณ หองคอมพิวเตอร 622
10. ในวันที่ 26 มีนาคม 2558 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย นํา นักศึ กษาไปศึ กษาดู ง าน
ศิ ลปวั ฒนธรรม สถาป ต ยกรรมภูมิ ป ญ ญาท องถิ่ น ให กับ นั กศึ กษาชั้นป ที่ 3 การศึ กษาปฐมวั ย
ณ ศูนยศิลปาชีพบางไทร พระราชวังบางปะอิน
11. ในวั น ที่ 26 มี น าคม 2558 ประชุ ม คณะกรรมการประจํ า คณะครุ ศ าสตร
ณ หองประชุม กศพ.222
12.ในวันที่ 27 มีนาคม 2558 อบรมเชิงปฏิบั ติ การ เรื่ อง STEM Education กับการพั ฒนาเด็ ก
ปฐมวั ยในศตวรรษที่ 21 ให กับนั กศึ กษา ชั้ นป ที่ 4 สาขาวิ ชาการศึ กษาพิ เศษ และการศึ กษาปฐมวั ย
ณ หองประชุม กศพ.204
13. ในวันที่ 28 มี นาคม 2558 สาขาวิ ชาการศึ กษาพิ เศษฯ จั ด อบรม เรื่ อง “อบรม
การชวยเหลือเด็กกลุมเสี่ยงตอการเกิดปญหาทางการเรียนรู (LD) ระดับ ปฐมวัย” ใหกับครู และบุคลากร
ทางการศึกษา ณ หองประชุม 204
14. ในวันที่ 29 มี นาคม 2558 สาขาวิ ชาการศึ กษาพิ เศษฯ จั ด อบรม เรื่ อง “อบรม
การคัดกรองเด็กกลุมเสี่ยงตอการเกิดปญหาทางการเรียนรู (L.D) ระดับ ปฐมวัย” ใหกับครู และบุคลากร
ทางการศึกษา ณ หองประชุม กศพ.204
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15. ระหวา งวันที่ 28 – 29 มีนาคม 2558 สาขาวิชาคณิตศาสตร จัดอบรม เรื่อง “อบรม
การสรา งสื่อคณิตศาสตรระดับประถมศึกษา” ใหกับครู และบุคลากรทางการศึ กษา ณ ห องประชุม
กศพ.204
16. ระหวา งวันที่ 31 มีนาคม 2558, 1 – 3 เมษายน 2558 จัดโครงการ เรื่อง การพัฒนา
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากอนแตงตั้งใหมีและเลื่อนเปนวิทยฐานะครู ชํา นาญการพิ เศษ
รุนที่ 13 ใหกับครู และบุคลากรทางการศึกษา ณ โรงแรมวรบุรี อยุธยา
17. ในวันที่ 8 เมษายน 2558 งานบริการและพัฒนานักศึกษา จัดกิจกรรมวิถี วั ฒนธรรม
ชาวพุทธ ใหกับนักศึกษาชั้นปที่ 2 – 3 สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ณ ศูนยการศึกษาพิเศษ
18. ในวันที่ 9 เมษายน 2558 งานประกันคุณ ภาพคณะครุ ศ าสตร นํา คณะกรรมการ
ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู และทําบันทึกขอตกลงประกันคุ ณ ภาพการศึ กษาและการพั ฒนานักศึ กษากับ
คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ
19. ในวันที่ 19 เมษายน 2558 งานบริการและพั ฒนานักศึ กษา นํา นักศึ กษาไปเรี ย นรู
วิถีพุทธ ใหกับนักศึกษาชั้นปที่ 4 สาขาวิชาสังคมศึกษา ณ เสถียรธรรมสถาน กรุงเทพฯ
20. ในวันที่ 25 มี นาคม , วั นที่ 21 เมษายน 2558 รั บ สมั ค รนายกสโมสรนักศึ กษา
คณะครุศาสตร สําหรับนักศึกษาชั้นปท ี่ 3 ณ หอง 616 อาคาร 6
21. ในวันที่ 22 เมษายน 2558 แสดงวิสัยทัศน และลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนายกสโมสร
สําหรับนักศึกษาชั้นปท ี่ 1 – 4 ณ หองประชุม อาคาร 100 ป
22. ในวันที่ 29 เมษายน 2558 งานบริการและพั ฒนานักศึ กษา จั ด การอบรมประกัน
คุณภาพการศึกษาใหนักศึกษาชั้นปที่ 4 ณ หองประชุม อาคาร 100 ป
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.2 คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
สาระสําคัญโดยยอ
1. เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ 2558 วันที่ 7, 14 และ 21 มี นาคม 2558 คณะจั ด อบรม
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสําหรับครู และบุคลากรทางการศึ กษา (English for Communication
for Teachers and Education Personnel) วิ ท ยากรโดย อาจารย Barry Neil Dalton
ณ หอง 31115 อาคาร 100 ป (ศูนยภาษาและคอมพิวเตอร)
2. เมื่ อวั นที่ 1,8, 15, 22 และ 29 มี นาคม 2558 สาขาศิ ลปะการแสดงจั ด อบรม
เชิงปฏิบัติการ “ศิลปะการแสดงสูชุม ชน” วิ ท ยากรโดย รศ.อมรา กล่ํา เจริ ญ อาจารย ฤตพชรพร
ทองถนอม อาจารย ณั ฐพร นิรั ง สรรค ผศ.สุมิ ต ร เทพวงษ และอาจารย ธิ ด ารั ต น ภูมิ วั ฒนะ
ณ หองปฏิบัติการ 327 อาคาร 3 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
3. เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2558 กลุมวิชาปรัชญาและศาสนา และสาขาวิชาสหวิ ท ยาการ
อิสลามรวมกันจัดโครงการวัฒนธรรมอยุธยาสูการพัฒนาอาเซียน ครั้งที่ 1 “เสวนาศาสนาในอาเซีย น”
วิทยากรโดย อาจารยเฉลิมพล พลมุข ดร.กาวี ศรี รั ต น อาจารย นิรั นดร ขันธวิ ธิ และดร.นิพ ล
แสงศรี ณ หอง 31011 อาคาร 100 ป (ศูนยภาษาและคอมพิวเตอร)
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4. เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2558 คณะจัดประชุมคณะกรรมการกํากับดูแลตัวบงชี้การประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ครั้งที่ 1/2558 เพื่อติดตามความกาวหนาในการดํา เนินงานประกั นคุ ณ ภาพ
ระดับ คณะ ณ หองประชุม 43110 ชั้น 2 อาคาร 43 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
5. เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2558 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร นํา นักศึ กษาศึ กษาดู ง าน
เกี่ยวกับระบบงานศาล การฟ องคดี ป กครอง เพื่ อเสริ ม ความรู แ ละประสบการณ ใ ห แ กนักศึ กษา
ณ ศาลปกครอง กรุงเทพฯ
6. เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2558 สาขาวิชาภาษาจีนจัดโครงการบริการวิชาการ “อบรมภาษา
จันสําหรับ กลุม OTOP จั ง หวั ด พระนครศรี อยุ ธ ยา” วิ ท ยากรโดย อาจารย ด วงพร รื่ นเรื องฤทธิ์
อาจารยกิตติ์ธเนศ วิวรรธนโชติ อาจารย Zang June อาจารย Zhao Yupeng ณ ห องประชุม
43107 ชั้น 2 อาคาร 43 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
7. เมื่ อวั น ที่ 16 และ 24 มี นาคม 2558 สาขาวิ ชาภาษาอั ง กฤษจั ด อบรมแนวทาง
การประกอบอาชีพ และการเตรี ย มความพร อมกอนสมั ค รงานให นักศึ กษาสาขาวิ ชาภาษาอัง กฤษ
“วิทยากรโดย คุณพจนารถ ลี้รุงเรืองพร ณ หองประชุม 43014 อาคาร 43 คณะมนุษยศาสตร แ ละ
สังคมศาสตร
8. เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2558 สาขาวิ ชาภาษาไทยจั ด เสวนาวิ ชาการ “ถอดบทเรี ย น
ภาษาไทย...ในชีวิต” วิทยากรโดย อาจารยจิรศักดิ์ กนกอุดม ครูวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ ผูสอนวิชา
ภาษาไทย โรงเรียนบางซายวิทยา และคุณชนะชัย แกวผาง กองบรรณาธิการขาว บริษัท มีเดียสตูดิโอ
และผูสื่อ ขา วรายการประเด็ น เด็ ด เจ็ ด สี ณ ห องประชุ ม 104 อาคาร 1 คณะมนุษ ยศาสตร
และสังคมศาสตร
9. เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2558 คณะจัดประชุมคณะกรรมการบริหารคณะมนุษ ยศาสตร
และสังคมศาสตร ครั้งที่ 3/2558 ณ หองประชุม 43110 ชั้น 2 อาคาร 43 คณะมนุษ ยศาสตร
และสังคมศาสตร
10. เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2558 คณะจัดอบรมการใชเทคโนโลยี สารสนเทศในป จ จุ บั น
ใหกับนักศึกษาชั้นปท ี่ 2 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร วิ ท ยากรโดย อาจารย ชัย พฤกษ ชูดํ า
อาจารยประจําสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี ณ ห องประชุม
อาคาร 100 ป (ศูนยภาษาและคอมพิวเตอร)
11. เมื่ อวั นที่ 19 – 20 มี นาคม 2558 สาขาวิ ชาประวั ติ ศ าสตร จั ด สัม มนาวิ ชาการ
วัดมหาธาตุ : มรดกสถาปต ยกรรมความทรงจําพระนครศรี อยุ ธ ยา วิ ท ยากรโดย รศ.เสมอ บุ ญ มา
อาจารย ดร.วินัย พงศ ศ รี เพี ย ร อาจารย ธิ ษ ณา วี ร เกีย รติ สุนทร อาจารย อภินันท สงเคราะห
และ อาจารย ดร.เกรียงไกร เกิดศิริ ณ หองประชุม 317
12. เมื่อวันที่ 18 – 19 มีนาคม 2558 สาขาวิชาดนตรี จั ด อบรมเชิง ปฏิบั ติ การ “เทคนิค
การปรับวงปพาทยผสมเครื่องสายไทย เพื่อการประกวด” วิทยากรโดย ผศ.ดร.ยุทธนา ฉัพพรรณรั ต น
อาจารยคณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ณ หองประชุม 101 อาคาร 1 คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร
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13. เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2558 คณะจัด ประชุมคณะกรรมการดํา เนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ครั้งที่ 2/2558 เพื่อติดตามความกาวหนาในการดํ า เนินงานประกันคุ ณ ภาพระดั บ
หลักสูตร ณ หองประชุม 43110 ชั้น 2 อาคาร 43 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
14. เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2558 สาขาวิชาภาษาญี่ปุนจัดกิจกรรมสงเสริมและพัฒนาทักษะ
ภาษาญี่ปุน นอกสถานที่ เพื่ อให นักศึ กษาได เรี ย นรู แ ละเขา ใจในการใชภาษาญี่ ปุ นและเพื่ อสง เสริ ม
ใหนักศึกษามีทักษะการเรียนรูที่พึงมีในศตวรรษที่ 21 ณ วัดพระศรี รั ต นศาสนาราม วั ด พระเชตุ พ น
วิมลมังคลาราม กรุงเทพ
15. เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2558 สาขาวิชานิเทศศาสตร นํา นักศึ กษาศึ กษาดู ง านเกี่ย วกับ
กระบวนการผลิตรายการโทรทัศน และกระบวนการผลิตขวดแกว และเครื่ องดื่ ม ณ สถานีโทรทั ศ น
กองทัพบกชอง 7 และ บริษัท โอสถสภา จํากัด กรุงเทพฯ
16. เมื่ อวั นที่ 20 – 22 มี นาคม 2558 สาขาวิ ชานิเทศศาสตร มหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา รวมกับภาควิชานิเทศศาสตรและสารสนเทศศาสตร มหาวิท ยาลัยเกษตรศาสตร จั ด
อบรมเชิงปฏิบัติการดา นการสื่อขาวเพื่อเสริมสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัด ทํ า สารคดี เชิง ขา ว
แกนักศึกษาของมหาวิท ยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และมหาวิท ยาลัยเกษตรศาสตร ณ ชุมชนตาล
เอน อําเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
17. เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2558 สาขาวิชาสหวิทยากรอิสลามจัด โครงการบริ การวิ ชาการ
“อบรมเชิง ปฏิ บั ติ การความรู เกี่ย วกับ ภาษาอาหรั บ ” วิ ท ยากรโดย อาจารย ดร.นิพ ล แสงศรี
อาจารย นิรั นดร ขั นธวิ ธี และ อาจารย กั ม ปนาท บั ว เจริ ญ ณ ห อ ง 43018 อาคาร 43
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
18. เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2558 คณะจั ด กิจ กรรมศึ กษาดู ง านโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริเพื่อเสริมสรางและพั ฒนาศั กยภาพของนักศึ กษาให มี คุ ณ ลักษณะบั ณ ฑิต ที่ พึ ง ประสงค
ณ ศูนยภูมิรักษธรรมชาติ อําเภอเมือง จังหวัดนครนายก
19. เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2558 สาขาวิชานิติศาสตรนํานักศึกษาศึกษาดูงาน “การชันสู ต ร
พลิกศพและกลุมงานดานตาง ๆ “ เพื่อใหนักศึกษาไดเห็นถึงความสํา คั ญ ของการนํา หลักสูต รทางนิติ
วิทยาศาสตรไ ปใชในกระบวนการยุติธรรม ณ สถาบันนิติเวชวิทยา กรุงเทพฯ
20. ในวันที่ 25 มีนาคม 2558 ประชุม คณะกรรมการประจํ า คณะมนุษ ยศาสตร แ ละ
สังคมศาสตร ครั้งที่ 3/2558 ณ หองประชุม 43110 อาคาร 43
21. ในวันที่ 27 มีนาคม 2558 สาขาวิชาศิลปกรรมจัดโครงการบริ การวิ ชาการ “อบรม
เชิง ปฏิบั ติ การความเขา ใจศิ ลปะสมั ย ใหม ใ นบริ บ ทของการเขา สูป ระชาคมอาเซีย น” วิ ท ยากร
โดย อาจารยอรพิมพ สุขสุวรรณ ณ หอง 104 อาคาร 1
22. ในวันที่ 27 มีนาคม 2558 สาขาวิชานิเทศศาสตรนํานักศึกษาสาขาวิ ชานิเทศศาสตร
ศึกษาดูงานเพื่อใหนักศึกษาไดมีโอกาสในการเรียนรูและเพิ่มพูนประสบการณสามารถนํามาใชป ระกอบ
ในการศึกษาทางดา นนิเทศ ณ หอศิ ลปวั ฒนธรรมแห ง กรุ ง เทพ และสถาบั นพิ พิ ธ ภัณ ฑการเรี ย นรู
แหงชาติ
23. ในวันที่ 1 เมษายน 2558 คณะจัดอบรมเชิงปฏิบั ติ การเพื่ อพั ฒนาทั กษะในการวิ จั ย
ใหกับอาจารยและเจาหนาที่ของคณะ ณ หองประชุมตนโมก
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิท ยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธ ยา ครั้งที่ 4/2558
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24. ในวันที่ 3 – 4 เมษายน 2558 สาขาวิชาภาษาญี่ ปุ นจั ด โครงการเตรี ย มความพร อม
สูประชาคมอาเซียน “คา ยภาษาญี่ปนุ นอกสถานที่” เพื่อเปนการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาญีป่ ุนและ
เรียนรูเกี่ยวกับอาเซียน ณ โรงแรมสวนบวกหาด อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี
25. ในวันที่ 8 – 10 เมษายน 2558 คณะจัด โครงการเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน
“อบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสําหรับครูโรงเรียนสาธิต” ณ หองประชุมชั้น 2 โรงเรียนสาธิต
26. ในวันที่ 22 เมษายน 2558 ประชุม คณะกรรมการประจํ า คณะมนุษ ยศาสตร แ ละ
สังคมศาสตร ครั้งที่ 4/2558 ณ หองประชุม 43110 อาคาร 43
27. เมื่อวันที่ 23 – 24 เมษายน 2558 คณะจัดโครงการเตรีย มความพร อมสูป ระชาคม
อาเซียน “คา ยภาษาอังกฤษ” สําหรับบุค คลทั่วไป ณ โรงแรมสวนบวกหาด อํา เภอชะอํา จั ง หวั ด
เพชรบุรี
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.3 คณบดีค ณะวิทยาการจัด การ
สาระสําคัญโดยยอ
1. เมื่ อ สั ป ดาห ที่ ผ า นมามหาวิ ท ยาลั ย เว จ ากประเทศเวี ย ดนามได ป ระสานงาน
เพื่อขอความอนุเคราะหอาจารยไปสอนภาษาไทยใหกับนักศึกษาทีป่ ระเทศเวียดนาม จํานวน 20 คน และ
จะมาศึ กษาต อในหลักสูต รท องเที่ ย วภาษาไทย กับ ภาษาอัง กฤษ แต ขณะนี้ห ลั กสูต รท องเที่ ย ว
ภาษาอังกฤษยังไมสมบูรณ ตองเรงดํา เนินการใหแลวเสร็จในภาคการศึกษานี้ และไดรับสมัครอาจารย
มาแลว จํานวน 1 ท า น ขาดอีกจํ า นวน 4 ท า น ซึ่ง อาจจะต องวางแผนใหม ใ ห นักศึ กษาได เรี ย น
ในหลักสูตรภาษาไทยซึ่งเปด รับสมัครอยูในขณะนี้
2. คณะวิทยาการจัดการจะสงนักศึกษาไทย จํานวน 1 หมูเรียน ไปศึ กษาต อยั ง ประเทศ
กัมพูชา ซึ่งไดประสานงานไปแลว และไดรับทราบวา ยังไมพรอมที่จะรับนักศึกษาจากประเทศไทย
3. มี ค วามกั ง วลเรื่ อ งคํ า สั่ ง ของนายกรั ฐ มนตรี เ รื่ อ งการอบรม หรื อ ศึ ก ษาดู ง าน
จากต า งประเทศ เนื่อ งจากคณะวิ ท ยาการจั ด การจะต องเดิ น ทางไปยั ง ประเทศจี น เพื่ อทํ า
การประชาสัมพันธ และคาดวา จะมีนักศึกษาจากประเทศจีนจํานวนหนึ่งที่จะมาศึ กษาที่ ม หาวิ ท ยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ดังนั้นจึงตองศึกษาขอมูลกอนเพื่อพิจารณาวาจะสามารถเดินทางไปไดหรือไม
4. การขยายสถานที่ ฝ กงาน เพื่ อ ให นั ก ศึ กษาได มี ป ระสบการณ ท างด า นธุ ร กิ จ
โดยวางแผนจะสงนักศึกษาไปฝกที่โรงแรมสวนหลวง
5. บริ ษั ท สยามแมคโคร จํ า กัด (มหาชน) ได ม อบรางวั ลให กับ นักศึ กษาสาขาวิ ช า
การจัด การ ไดรับรางวัลอันดับ 1 – 3 ในการสงเสริ ม การเป นโชว ห ว ยรู ป แบบเกา จึ ง ได ติ ด ต อกับ
ผูจัดการใหทํา เปนบริษัทจําลอง เพือ่ ใหนักศึกษาไดเขาไปฝกประสบการณ โดยอาจจะใชสถานที่ ของ
โรงแรมสวนหลวง และนําสินคาจากบริษัท สยามแมคโคร จํากัด (มหาชน) มาวางจําหนายโดยนักศึกษา
ฝกประสบการณ ซึ่งจะมีการประชุมหารือกันตอไป
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 4.4 คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สาระสําคัญโดยยอ
1. เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2558 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ได ต อนรั บ คณะศึ กษา
ดู ง าน สาขาวิ ช าฟ สิ กส คณะวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏสวนดุ สิ ต
และภาควิชาคณิตศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิ ท ยาลัย เมี ย วโจ ประเทศญี่ ปุ น
ซึ่งคณะศึกษาดูงาน ไดเยี่ยมชมหองปฏิบัติการสาขาวิชาฟสิกส สาขาวิชาเคมี สาขาวิ ชาจุ ลชีว วิ ท ยา
สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และสาขาวิชาการจัด การเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2. เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2558 ดําเนินการอบรมเรื่องเหมืองขอมูล (Data Mining) ณ หองประชุม
317 โดยมีกลุมเปาหมายเปนนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
3. เมื่อวันที่ 13 มีน าคม 2558 ดํ า เนินการจั ด โครงการลานคุ ณ ธรรม ณ วั ด ไผลอม
อําเภอบางบาล โดยคณาจารยและนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร
4. เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2558 ดําเนินการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการแลกเปลี่ย นเรี ย นรู
และถายทอดนวัตกรรมอันเปนอัตลักษณของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เรื่ องการขยายพั นธุ พื ช
สมุนไพรในทองถิ่นดวยเทคนิคเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ณ หอง 42116 และหองปฏิบัต ิการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่ อ
อาคารศูนยวิทยาศาสตรเฉลิมพระเกียรติ โดยมีกลุมเปา หมายเปนเกษตรกร และนักศึกษา
5. เมื่อวันที่ 14 – 15, 21 – 22 และวั นที่ 28 มี นาคม 2558 อบรมเชิง ปฏิบั ติ การ
เรื่ อ ง กา รประยุ ก ต ใช โ ปรแกรมสํ า เร็ จ รู ป เพื่ อ พั ฒนาการเรี ย นการส อน ณ ห อ ง 3112 1
โดยมีกลุม เปาหมาย เปนบุคลากรทางการศึกษาและบุคคลทั่วไป
6. เมื่อวันที่ 18 และ วันที่ 25 มีนาคม 2558 จัด อบรมการสร า งเว็ บ ไซต ด ว ยเวิ ด เพลส
(WordPress) ณ หอง 31104 อาคาร 100 ป
7. เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2558 ดําเนินการอบรมเว็ บ ออนโทโลยี ณ ห องประชุม 317
โดยมีกลุมเปาหมายเปนนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ
8. เมื่อวันที่ 21 – 22 มีนาคม 2558 การใชโปรแกรม The Geometer’s Sketchpad
เพื่อประกอบการเรียนการสอนวิ ชาคณิ ต ศาสตร โดยมี กลุม เป า หมายเป นอาจารย ผูสอนในระดั บ
ประถม – มัธยมศึกษา ในโรงเรียนเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
9. เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2558 ดํ า เนินการอบรมเชิง ปฏิบั ติ การ การพั ฒนาศั กยภาพ
ครูผูสอนโดยใชสื่อการสอนอยางงายหลักสูตรการจัด การเรียนรูแบบสะเต็ ม ศึ กษา (Stem Education)
ณ หอง ศว 108 อาคารศูนยวิทยาศาสตรเฉลิมพระเกีย รติ ซึ่ง เป นกิจ กรรมที่ เกิด จากความร ว มมื อ
ของสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กับมหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏพระนครศรี อยุ ธ ยา
โดยมีกลุมเปาหมาย เปนอาจารยผูสอนของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
10. เมื่อวันที่ 6 และวันที่ 20 มีนาคม 2558 ดํ า เนินการประชุม สายสนับ สนุนวิ ชาการ
เกี่ยวกับการปฏิบัต ิงานในหนาที่และรับทราบนโยบายของผูบริหาร
11. เมื่ อวั น ที่ 9 – 13 มี นาคม 2558 ดํ า เนิน การสํ า รวจข อมู ลการใช พ ลัง งานของ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
12. ในวันที่ 8 เมษายน 2558 ดําเนินการจัด งานสงกรานตประเพณี
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13. ในวันที่ 28 – 30 เมษายน 2558 ดําเนินการจัด โครงการค า ยวิ ท ยาศาสตร สํา หรั บ
เยาวชนใหแกนักเรียนในระดับ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร – คณิตศาสตร
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.5 ผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา
สาระสําคัญโดยยอ
1. ในวันที่ 2 เมษายน 2558 กิจกรรมวันอนุรักษมรดกไทย เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และมอบรางวัลบุษราคัมมณีศรีราชภัฏ ครั้ง ที่ 12
ณ หองประชุมอาคาร 100 ป มหาวิท ยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
2. เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2558 กิจกรรมอยุธยาศึกษาวิชาการ ณ หองประชุมอาคาร 100
ป มหาวิท ยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
3. เมื่ อวั นที่ 4 เมษายน 2558 กิจ กรรมอบรมหลักสูต รระยะสั้ นคื นความเป นไทย
ในภูมิ ป ญ ญาท องถิ่ นกรุ ง เกา ครั้ ง ที่ 3 เรื่ อง “เป ง สงกรานต สืบ สานตํ า นานข า วแช โอชารส
แหงอาเซียน” ณ หองประชุมตนโมก อาคารบรรณราชนครินทร
4. เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558 กิจกรรมอบรมทางวิชาการอยุธยาศึกษาสัญจร ครั้ ง ที่ 3
ณ หองประชุมมหาวิท ยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยาเขตหันตรา
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบี ย บวาระที่ 4.6 ผู อํา นวยการสํา นั ก วิท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
สาระสําคัญโดยยอ
1. เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2557 จัด บริการวิทยบริการ โครงการการอานเพื่ อบริ การชุม ชน
ครั้งที่ 2 “อานเพื่อการพัฒนาชุมชน” ณ ชุมชนศรีสรรเพ็ชญ
2. เมื่อวันที่ 11 มี นาคม 2558 จั ด การอบรมวิ ท ยากรกระบวนการสง เสริ ม การอา น
“กิจกรรม Google apps for education วิทยากรโดย นายเจษฎา สุขสมพืช ณ ห องปฏิบั ติ การ
คอมพิวเตอร 31104 อาคาร 100 ป เวลา 08.30 น. – 16.30 น.
3. เมื่อวันที่ 19 – 20 มีนาคม 2558 จัด โครงการจัด งานสัป ดาห ห องสมุ ด Library & IT
Fair 2558 “สังคมการอานสูความเข็มแข็งในสถานการณประชาคมอาเซียน”
4. ดํา เนินการจัดรายการ “อธิการบดีพบนักศึกษา” ซึ่งไดสัมภาษณอธิการบดี เป นประจํ า
ทุกวันศุกร เพื่อเผยแพรทางเคเบิ้ลทีวีทุกวันจันทร ในขณะนี้อยู ร ะหว า งการตั ด ต อทางด า นเทคนิค
กอนจะนําออกเผยแพรประชาสัมพันธตอไป
5. ดํา เนินการปรับปรุงหองสื่อมัลติมีเดีย บริเวณชั้น 2 อาคารวิทยบริการ เพื่อใหบริการ
แกอาจารยและนักศึกษา ในการชมวีดีทัศนหรือสื่อตา ง ๆ ไดสะดวกมากขึ้น
6. เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2558 มีผูบริห ารและบุ ค ลากร จํ า นวน 3 ราย เขา ร ว มอบรม
เชิงปฏิบัติการในการศึกษารหัสทรัพยากรสารสนเทศดิจิ ทั ล หรื อตั ว ระบุ วั ต ถุดิ จิ ทั ล หรื อเรี ย กสั้น ๆ
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิท ยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธ ยา ครั้งที่ 4/2558
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ว า DOI คื อ มาตรฐานสากลประจํ า ไฟลดิ จิ ทั ล ที่ แ พร ห ลายบนอินเตอร เน็ต จั ด โดยสํา นั กงาน
คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
7. ขอเชิญชวนผูบริห าร คณาจารย และบุคลากรทุกทาน เขาใชงานโปรแกรม SPEEXX
ซึ่งขณะนี้เหลือเวลาการใชงานเพียง 4 เดือนเทา นั้น ปจจุบันมีผูเขามาใชบริการเพียงรอยละ 33 เทานั้น
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.7 ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
สาระสําคัญโดยยอ
1. เมื่อวันที่ 9 – 11 มีนาคม 2558 ดร.เกษม บํ า รุ ง เวช ที ม บริ ห ารของสถาบั นวิ จั ย
และพั ฒนา และนัก วิ จั ย ได เ ขา ร ว มประชุม ใหญ โ ครงการส ง เสริ ม การวิ จั ย อุด มศึ กษา ครั้ ง ที่ 3
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ในงานนีส้ ํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดมีงบประมาณ
ให มีการประชุมสัมมนาและนําเสนองานวิจัย และเปนที่นายินดีที่นักวิจัยของมหาวิท ยาลัยไดรับ รางวั ล
โดย ดร.สุจิตกัลยา มฤครัฐอินแปลง ไดรับโลหเชิดชูเกียรติรางวัลนักวิจัยดี เด น ซึ่ง เป น 1 ใน 13 เรื่ อง
ที่ไดรับทุนจากทั้งหมด 513 โครงการ และอีกรางวั ลหนึ่ง โดย ดร.วาสนา บุ ญ สม ได รั บ รางวั ล
การนําเสนองานวิ จั ย แบบบรรยาย ในระดั บ ดี ม าก ซึ่ง ขณะนี้สถาบั นวิ จั ย และพั ฒนาได จั ด ทํ า ป า ย
เพื่อยกยองเชิดชูเกียรติอาจารยทั้ง 2 ทา น
2. การดําเนินงานตั้งแตวันที่ 1 กุมภาพันธ – วันที่ 23 มีนาคม 2558 ดังตอไปนี้
2.1 ติด ตามการเบิกเงินอุดหนุนการวิจัย งวดที่ 1 นักวิจัย สกอ. ป 2558
2.2 ประชุมนักวิจัย วช. ป 2557 การนําเสนองานวิจัย Research Expo 2015
2.3 ประสานงานการจัดรูปแบบการนําเสนองานวิจัย Research Expo 2015 นักวิจัย
วช. ป 2557
2.4 เรงรัดการเบิกเงินอุดหนุนการวิจัย งวดที่ 2 นักวิจัย สกอ. ป 2557 กันเหลื่อมป
2.5 ดํา เนินการลงทะเบียนการเขารวมการนําเสนองานวิจัย Research Expo 2015
2.6 ติ ด ตามเร ง รั ด การจ า ยเช็ ค เงิ นอุ ด หนุ น งานวิ จั ย งวดที่ 1 สกอ. ป 2558
กับฝายการเงินและบัญชี
2.7 แจงนักวิจัย สกอ.ป 2558 จั ด สง รายงานความกา วหนา ครั้ ง ที่ 1 ให กับ สกอ.
ภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2558
2.8 ติด ตามการเบิกเงินอุดหนุนการวิจัย งวดที่ 1 นักวิจัย วช. ป 2558
2.9 ติด ตามการสงเลมรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ นักวิจัย วช. ป 2556
2.10 ตอนรับผูบริหารและบุคลากรสถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิท ยาลัยราชภัฏสกลนคร
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิท ยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธ ยา ครั้งที่ 4/2558

[2-16]

ระเบียบวาระที่ 4.8 ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
สาระสําคัญโดยยอ
1. เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ 2558 ประชุมคณะกรรมการบัณฑิต ศึ กษา ครั้ ง ที่ 1/2558
มีเรื่องการอนุมัตินักศึกษาจบการศึกษา จํานวน 12 คน
2. ศักยภาพของหลักสูตรตา ง ๆ ของบัณฑิตศึกษา เชน หลักสูตรสาขาวิชาการจัดการเรียนรู
และหลักสูตรสาขาบริหารธุรกิจ ซึ่งทั้ง 2 หลักสูตรนี้ไดมีการเปดรับสมัครแลว ตั้งแตเดือนพฤศจิ กายน
2557 ถึงขยายมาถึงวันที่ 20 มีนาคม 2558 มีนักศึกษามาสมัคร จํานวน 20 คน และจะมี การสอบ
สัมภาษณในวันที่ 29 มีนาคม 2558
3. เมื่ อ วั น ที่ 15 กุม ภาพั น ธ 2558 การฟ ง บรรยายเสริ ม รายวิ ช าการออกแบบ
เพื่อการจัดการเรียนรู ณ เสถียรธรรมสถาน โดยแมชี ดร.ศันสนีย เสถียรสุต ของหลักสูต รครุ ศ าสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการเรียนรู
4. เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ 2558 การอบรมสัมมนาความรูท างวิชาการ ระดับบัณฑิตศึกษา
เรื่อง “เสนทางการพัฒนาสูการเปนผูบริหารการศึกษามืออาชีพ” ณ หองประชุมตนโมก ของหลักสูต ร
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา
5. เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2558 กิจกรรมการศึกษาดูงานการบริหารจัดการสถานศึกษา เพื่อ
การเตรียมหัวขอวิทยานิพนธ ณ โรงเรียนเมืองใหม (ชะลอราษฏรรังสฤษฎ) อําเภอเมือง จั ง หวั ด ลพบุ รี
ของนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา
6. เมื่อวันที่ 18 – 22 มีนาคม 2558 นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบั ณ ฑิต
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร รุนป การศึ กษา 2557 และอาจารย จํ า นวน 25 คน ตามโครงการ
ทัศนศึกษาการบริหารภาครัฐ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.9 ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี
สาระสําคัญโดยยอ
1. ในวันที่ 30 – 31 มีนาคม 2558 การอบรมเรื่องกฎหมายสําหรับผูบริหารมหาวิทยาลัย
ณ อาคารบัณฑิต หอง 3013 ขอเชิญผูบริหารเขารวมรับฟง
2. มหาวิท ยาลัยมีนโยบายการสรางความสุขในมหาวิทยาลัย โดยทุกวันจันทรท ี่ 1 และ 3
ของเดือน จะมีการใสบาตรหนาอาคารสํานักงานอธิการบดี ในเวลา 07.30 น. และหลัง จากนั้นเวลา
08.00 – 08.30 น. จะมีสภากาแฟ
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.10 ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ
- ไมมี การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิท ยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธ ยา ครั้งที่ 4/2558
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ระเบียบวาระที่ 4.11 ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน
สาระสําคัญโดยยอ
1. เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2558 การประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน
ครั้งที่ 2/2558 เวลา 09.00 น. ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน สํานักงานอธิการบดี
2. เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2558 การประชุม คณะกรรมการเร ง รั ด ติ ด ตามการใชจ า ย
งบประมาณ ครั้งที่ 4/2557
3. การประชุมรับ ฟ ง ความเห็ นต อ (ร า ง) แผนกลยุ ท ธ ร ะยะ 5 ป พ.ศ.2559 – 2563
มหาวิท ยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
- เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2558 คณะวิทยาการจัดการ
- เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2558 ชวงเชา สถาบันอยุธยาศึกษา สถาบันวิจัย และสํานัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
- เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2558 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
และมีแผนที่จะดํา เนินงาน ดังนี้
- ในวันที่ 25 มีนาคม 2558 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เวลา 13.00 น. –
16.30 น. ณ หองประชุมศูนยวิทยาศาสตร
- ในวั น ที่ 22 เมษายน 2558 คณะครุ ศ าสตร เวลา 13.00 น. – 16.30 น.
ณ หองประชุมศูนยการศึกษาพิเศษ
4. คํ า ขอตั้ ง งบประมาณรายจ า ย (งบแผน ดิ น) ประจํ า ป ง บประมาณ พ.ศ. 2559
มหาวิท ยาลัยไดจัดทํา คํา ขอตั้งงบประมาณรายจายวงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 561,978,800 บาท โดยมี
วงเงินเพิ่มขึ้น รอยละ 32.73 จากงบประมาณทีไ่ ดรับจัดสรรประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558 คือ จํานวน
378,060,800 บาท และอยูระหวา งสํานักงบประมาณพิจารณาเพื่อจัดทํารางพระราชบัญญัตงิ บประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 เสนอต อคณะกรรมมาธิ การพิ จ ารณาร า งพระราชบั ญ ญั ติ
งบประมาณรายจาย และมหาวิทยาลัยตองเตรียมเขาชี้แจงตอคณะกรรมมาธิการฯ ในวาระ 2 และ 3
ประมาณเดือนสิงหาคม 2558 ตอไป
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.12 ผูอํานวยการกองกลาง
สาระสําคัญโดยยอ
มหาวิท ยาลัยไดดํา เนินการเรื่องของความโปรงใสดา นการเงิ น โดยได ติ ด ต อกับ ธนาคาร
ที่เกี่ยวของในการขอดูยอดเงินที่มีการเปลี่ยนแปลง รวมถึงยอดเงินสุดทาย และไดตดิ ตอขอใชบริการกับ
ธนาคารและการใชเงินหมุนเวียนอยูข ณะนี้
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิท ยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธ ยา ครั้งที่ 4/2558
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ระเบียบวาระที่ 4.13 ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา
- ไมมี -

ระเบียบวาระที่ 4.14 ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา
สาระสําคัญโดยยอ
ในภาคเรี ย นที่ 3/2557 มหาวิ ท ยาลั ย จะมี การจั ด การเรี ย นการสอนภาค กศ.บป
จันทร – พุธ – ศุกร เปนภาคเรียนสุดทา ย โดยเปด ภาคเรี ย นในวั นที่ 6 เมษายน 2558 มี นักศึ กษา
จํานวน 17 คน จํานวน 2 สาขา คือ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน และสาขาวิ ชาการบริ ห ารทรั พ ยากร
มนุษย และจะไมมีการใชหองเรียนหรืออาคารเรียน เนื่องจากเปนการฝกประสบการณ และมีสัม มนา
แตเปนการจัดนอกเวลา โดยจะไมมีการดํา เนินการจันทร – พุธ – ศุกร
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.15 หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน
- ไมมี –

ระเบียบวาระที่ 4.16 รองอธิการบดี
ระเบียบวาระที่ 4.16.1 รองอธิการบดีฝายบริห าร
- ไมมี -

ระเบียบวาระที่ 4.16.2 รองอธิการบดีฝายนโยบายและแผน
- ไมมี -

ระเบียบวาระที่ 4.16.3 รองอธิการบดีฝายวิชาการ
สาระสําคัญโดยยอ
1. การทบทวนมาตรฐานภาระงานบุค ลากรสายวิชาการ กําหนดไวดังนี้
- ในวันที่ 25 มีนาคม 2558 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เวลา 13.00 น. – 16.00 น.
- ในวันที่ 1 เมษายน 2558 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เวลา 13.00 น. – 16.00 น.
- ในวันที่ 17 เมษายน 2558 คณะครุศาสตร เวลา 13.00 น. – 16.00 น.
- ในวันที่ 22 เมษายน 2558 คณะวิทยาการจัดการ เวลา 13.00 น. – 16.00 น.
2. การรับสมัครศึกษาใหม ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปการศึ กษา 2558 (รอบที่ 2 )
เปดรับสมัคร ตั้งแตวันที่ 18 มีนาคม 2558 ถึงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 ปจจุบันมีนักศึกษามาสมัครแลว
จํานวน 500 คน
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิท ยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธ ยา ครั้งที่ 4/2558
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ระเบียบวาระที่ 4.16.4 รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา
- ไมมี -

ระเบียบวาระที่ 4.16.5 รองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษและกฎหมาย
สาระสําคัญโดยยอ
1. จากการประชุม ของคณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลัย (ก.บ.) ครั้ ง ที่ 1/2558
ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ เห็ น ชอบในหลัก การการจั ด ตั้ ง ส ว นงานภายในและการปรั บ ปรุ ง ลัก ษณะงาน
เพื่อกําหนดอัตรากําลัง และใหดํา เนินการแตงตั้งคณะกรรมการทบทวนโครงสรา งงานและอัต รากํา ลัง
โดยมีหนวยงานที่เกี่ยวของมาเปนคณะกรรมการ เพื่อทํา หนาที่ใ นการวิเคราะห ร ายละเอีย ด กํา หนด
แนวทางในการดํา เนินงาน การจัดตั้งใหสูเปา หมาย การกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และแบบฟอร ม
และไดขอความรวมมือจากแตละหนวยงานใหจัดสงรายชื่อมาเพื่อแตงตั้งคณะกรรมการนั้น
2. ในวันที่ 25 มีนาคม 2558 การเลือกตั้งคณะกรรมการสภาคณาจารย ขอให ผูบ ริ ห าร
และคณาจารยไปเลือกตั้ง ซึ่งมี 3 ประเภท คือ ประเภทคณาจารย ที่ เป นตั ว แทนคณะ เลือกที่ ค ณะ
ตั้งแต เวลา 09.00 – 12.00 น. และประเภทคณาจารยที่ไมใชตัวแทนจากคณะ เลือกได จํานวน 8 คน
เลือกที่ห นวยเลือกตั้งกลาง ณ อาคารบรรณราชนครินทร ตั้งแตเวลา 09.00 – 15.00 น. และประเภท
ขาราชการ จํานวน 1 ทา น ขอใหทุกทา นไปใชสิท ธิ ใ นการเลือกตั้ ง ตามประกาศของคณะกรรมการ
เลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารยดวย
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ และใหแตละหนวยงานจัดสงรายชื่อ เพื่อแตงตั้งคณะกรรมการจัดเตรียมขอมู ล
ดํา เนินการจัดตั้งสวนงานภายในระดับคณะ สถาบัน สํานัก หรือเทียบเทา

ระเบียบวาระที่ 4.16.6 ผูชวยอธิการบดีฝายประกันคุณภาพ
สาระสําคัญโดยยอ
งานประกันคุณภาพ ไดวางแผนกําหนดจัดกิจกรรมการอบรมระบบติด ตามการประเมินผล
การดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามตัวบงชี้ ระดับหลักสูตร ระดับ คณะ สํานัก/สถาบัน
และระดับ มหาวิท ยาลัย เพื่อวางระบบโปรแกรมการติด ตามการประเมิ นผล และการจั ด เก็บ ขอมู ล
เอกสารตามตั ว บ ง ชี้ โดยมี วิ ท ยากรผู เ ชี่ย วชาญจากมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ จั นทรเกษม คื อ
ผศ.ดร.เฉลิม เกีย รติ ดุ ลสัม พั นธ โดยกํา หนดการจั ด อบรม คื อ ระดั บ หลักสูต ร ในวั นที่ 14 – 15
พฤษภาคม 2558 ระดับ คณะ สํานัก / สถาบัน และระดับ มหาวิท ยาลัย ในวันที่ 28 – 29 พฤษภาคม
2558 กําหนดสถานที่ภายนอกมหาวิทยาลัยโดยจะแจ ง ให ท ราบอีกครั้ ง ต อไป และขอให บุ ค ลากร
ผูเกี่ยวของของแตละหนวยงานเตรียมความพรอมเพื่อเขารวมอบรมในวันดังกลาวตอไป
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิท ยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธ ยา ครั้งที่ 4/2558
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ระเบียบวาระที่ 4.16.7 ผูชวยอธิการบดีฝายบริการวิชาการ และสหกิจศึกษา
สาระสําคัญโดยยอ
1. เดือนพฤศจิกายน 2557 – กุมภาพันธ 2558 การจัดทํา รางขอบังคับ ว า ด ว ยงานสหกิจ
ศึกษา ไดด ําเนินการเรียบรอยแลว
2. เดือนมีนาคม 2558 จัดทํา ประกาศแต ง ตั้ ง คณะกรรมการอํา นวยการ อยู ร ะหว า ง
การดําเนินการ
3. เดือนมีนาคม 2558 จัด ทํ า ประกาศแต ง ตั้ ง คณะกรรมการดํ า เนินงาน อยู ร ะหว า ง
การดําเนินการ
4. เดื อ นมี น าคม 2558 – เมษายน 2558 จั ด ทํ า คู มื อ สหกิ จ ศึ ก ษา อยู ร ะหว า ง
การดําเนินการ
5. เดือนมีนาคม 2558 – เมษายน 2558 จัดทํา แบบฟอรมตา ง ๆ ที่ใ ชในงานสหกิ จ ศึ กษา
อยูระหวา งการดําเนินการ
6. เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ 2558 จัดอบรมหลักการและแนวคิดสหกิจศึกษา ไดด ําเนินการ
เรียบรอยแลว
7. เมื่อวันที่ 11 – 25 มีนาคม 2558 จัด อบรมความรูเบื้องตนดานคอมพิวเตอรโปรแกรม
Microsoft Office อยูระหวา งการดําเนินการ
8. เมื่อวันที่ 2 – 5 มีนาคม 2558 การฝกอบรมเชิงปฏิบั ติ การสหกิจ ศึ กษา “หลักสูต ร
คณาจารยนิเทศสหกิจศึกษา” รุนที่ 21 ไดด ําเนินการเรียบรอยแลว
9. ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 จัด อบรมหลักการและแนวคิ ด สหกิจ ศึ กษาและสหกิจ
ศึกษานานาชาติ อยูระหวางการดําเนินการ
10. เดือนพฤษภาคม 2558 การศึกษาดูงานสหกิจศึกษา อยูระหวางการดําเนินการ
11. ในวันที่ 18 – 21 พฤษภาคม 2558 การฝกอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา “หลักสูตร
คณาจารยนิเทศสหกิจศึกษา” รุนที่ 22 อยูระหวางการดําเนินการ
12. ในเดื อนมิ ถุน ายน 2558 โครงการพบผูป ระกอบการ ความร ว มมื อ ระหว า ง
มหาวิท ยาลัยและผูประกอบการในงานสหกิจศึกษา อยูระหวา งการดําเนินการ
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.16.8 ผูชวยอธิการบดีฝายอาคารสถานที่ ภู มิ สถาป ตย และสิทธิ ประโยชน
ของบุคลากร
- ไมมี –

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิท ยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธ ยา ครั้งที่ 4/2558
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ระเบียบวาระที่ 4.16.9 ผูชวยอธิการบดีฝายประชาสัมพันธ
สาระสําคัญโดยยอ
1. เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2558 ฝายประชาสัมพันธรวมกับกองบริการการศึกษา และงาน
การเงินและบัญชี ออกรับสมัครนักศึกษาที่โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธิ์” จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2. เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2558 เขารวมอบรมหลักสูต ร “การทํ า ประชาสัม พั นธ เชิง รุ ก
เพื่ อการสร า งภาพลักษณ สูค วามเป นเลิศ “จั ด โดยมหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏสวนสุนัน ทา และผูร ว ม
เปนเครือขายดานการประชาสัมพันธในกลุมมหาวิท ยาลัยราชภัฏ
3. วันที่ 25 มีนาคม 2558 โครงการ ARU Ambassador จัดอบรมหัวขอเรื่อง “Personal
Branding and Personal Marketing” ณ หองศรีรามเทพนคร โรงแรมสวนหลวง
4. ในเดือนเมษายน 2558 วารสารประชาสัมพันธ เรื่ อง “โบราณสถานที่ สํา คั ญ ภายใน
มหาวิท ยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
5. ในเดือนเมษายน 2558 โครงการ ARU Ambassador จัดอบรมหัวขอเรื่อง “การสื่อสาร
เพื่อการเป นพิ ธี กร” / “ภาษาอัง กฤษเพื่ อการสื่อสารและการประชาสัม พั นธ ” และ “การพั ฒนา
บุค ลิกภาพเพื่อการสื่อสารและการประชาสัมพันธ” ณ มหาวิท ยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วิทยากร
ภายในโดยคณาจารยจากคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และคณะวิทยาการจัดการ
6. ในเดือนเมษายน 2558 การออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร เพื่อการประชาสัม พั นธ
และติดตอสื่อสารภายในองคกร ปฏิทินกิจกรรม (E – calendar)
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องนําเสนอเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ 5.1 ขอความเห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลั ยราชภั ฏพระนครศรี อยุ ธยา
วาดวย การจายค าตอบแทนคณะกรรมการประเมิ น คุ ณภาพการศึ กษา
ภายใน พ.ศ. ...
สาระสําคัญโดยยอ
ตามที่ประชุมคณะทํา งานพัฒนาระบบงานประกันคุ ณ ภาพการศึ กษา ครั้ ง ที่ 2/2558
เมื่ อวั นอัง คารที่ 17 กุ ม ภาพั นธ 2558 ได พิ จ ารณาแลว เห็ น ว า ระเบี ย บมหาวิ ท ยาลัย ราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา วาดวย การจา ยคาตอบแทนคณะกรรมการประเมิ นคุ ณ ภาพการศึ กษาภายใน
พ.ศ. 2556 ไมไดกําหนดคา ตอบแทนผูใหสัมภาษณประกอบการประเมิ นคุ ณ ภาพการศึ กษาภายใน
และไมไดกําหนดคํ า นิย ามเกี่ย วกับ กรรมการภายในและกรรมการภายนอกไว จึ ง ทํ า ให มี ป ญ หา
ในการเบิกจายคาตอบแทน และเห็นควรใหจัดทํารางระเบี ย บใหม ซึ่ง เป นไปตามพระราชบั ญ ญั ติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และกฎกระทรวง วาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิธีการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับ อุดมศึกษา พ.ศ. 2553 สอดคลองกับ เกณฑการประกันคุ ณ ภาพ
การศึกษาภายใน ระดับ อุดมศึกษา ฉบับปการศึกษา 2557
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิท ยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธ ยา ครั้งที่ 4/2558
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มติ/ความเห็นของที่ประชุม
เห็นชอบ (ร า ง) ระเบี ย บมหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏพระนครศรี อยุ ธ ยา ว า ด ว ย การจ า ย
คา ตอบแทนคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ. ...

ระเบียบวาระที่ 5.2 ขอความเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏพระนครศรี อยุ ธยา
เรื่อง หลั กเกณฑ แ ละแนวปฏิ บั ติ เกี่ ย วกั บการประกั น คุ ณภาพภายใน
ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
สาระสําคัญโดยยอ
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุ ท ธศั กราช 2542 แกไ ขเพิ่ ม เติ ม (ฉบั บ ที่ 2)
พ.ศ. 2545 ไดกําหนดจุดมุงหมายและหลักการของการจัดการศึกษาที่ มุ ง เนนคุ ณ ภาพและมาตรฐาน
โดยกําหนดรายละเอียดไวในหมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุ ณ ภาพการศึ กษา ซึ่ง ประกอบด ว ย
“ระบบการประกันคุณภาพภายใน” และ “ระบบการประกันคุณ ภาพภายนอก” เพื่ อใชเป นกลไกใน
การผดุงรักษาคุณภาพและมาตรฐานของสถาบันอุดมศึกษา สภามหาวิท ยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
และอาศัยอํานาจตามมาตรา 18(2) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 31 (1)
มติ/ความเห็นของที่ประชุม
เห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรี อยุ ธ ยา เรื่ อง หลักเกณฑแ ละ
แนวปฏิบัต ิเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน ระดับ อุดมศึกษา มหาวิท ยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ระเบี ยบวาระที่ 5.3 ขอความเห็ น ชอบ (ร าง) คู มื อการประกั น คุ ณภาพการศึ กษาภายใน
ปการศึกษา 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
สาระสําคัญโดยยอ
เพื่ อให มี ค วามทั น สมั ย สอดคลองกั บ บริ บ ทที่ เปลี่ย นแปลงไป และความเคลื่อนไหว
ดา นประกันคุณภาพและมาตรฐานการอุดมศึกษาตาง ๆ อาทิ กรอบแผนอุดมศึ กษาระยะยาว 15 ป
ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2551 – 2565) กฎกระทรวงวาดวยระบบ หลักเกณฑ และวิ ธี การประกันคุ ณ ภาพ
การศึกษาภายใน พ.ศ.2553 ประกาศกระทรวงศึ กษาธิ การ เรื่ อง มาตรฐานสถาบั นอุด มศึ กษา
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับ อุดมศึกษาแหงชาติ การรับรองวิทยฐานะของสถาบั นอุด มศึ กษาเอกชน
รวมทั้ง การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ที่จะเริ่มตนในปการศึกษา 2559 จนถึงปการศึกษา 2563
นั้น
งานประกันคุ ณ ภาพ จึ ง ได จั ด ทํ า (ร า ง) คู มื อการประกันคุ ณ ภาพการศึ กษาภายใน
ปงบประมาณ พ.ศ 2557 มหาวิท ยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ขึ้น โดยมี วั ต ถุป ระสงค ใ ห ค ณะ/
สํานัก/สถาบัน และหนวยงานที่ เกี่ย วของมี แ นวทางปฏิบั ติ ใ นการกํา กับ และพั ฒนาคุ ณ ภาพการจั ด
การศึกษาที่ชัดเจน และสามารถรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่อยางมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล ตอไป

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิท ยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธ ยา ครั้งที่ 4/2558

[2-23]
มติ/ความเห็นของที่ประชุม
เห็นชอบ (ราง) คูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2557 มหาวิท ยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

ระเบียบวาระที่ 5.4 ขอความเห็นชอบการเสนอใหปริญญากิตติมศักดิ์ ประจําป พ.ศ. 2558
สาระสําคัญโดยยอ
เพื่อใหก ารเลือกสรรผูสมควรได รั บ ปริ ญ ญากิต ติ ม ศั กดิ์ ประจํ า ป พ.ศ.2558 เป นไป
ตามขอบังคับ มหาวิท ยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย ชั้น สาขาวิชา และหลักเกณฑการให
ปริญญากิตติมาศักดิ์ พ.ศ. 2548 โดยผูสมควรไดรับการพิจารณาใหปริญญากิตติมศักดิ์ตองมี คุ ณ สมบั ติ
ตามขอบังคับ มหาวิท ยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย ชั้น สาขาวิชา และหลักเกณฑการให
ปริญญากิตติมาศักดิ์ พ.ศ. 2548 ขอ 5 คุ ณ สมบั ติ ของผูสมควรได รั บ การพิ จ ารณาการให ป ริ ญ ญา
กิตติมศักดิ์ และการพิจารณาใหปริญญากิตติมศักดิ์ใ ห ดํ า เนินการตามขอบั ง คั บ มหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา วาดวย ชั้น สาขาวิชา และหลักเกณฑ การให ป ริ ญ ญากิต ติ ม าศั กดิ์ พ.ศ. 2548
ขอ 6 การพิจารณาใหป ริญญากิตติมศักดิ์
มติ/ความเห็นของที่ประชุม
เห็นชอบการเสนอใหป ริญญากิตติมศักดิ์ ประจํา ป พ.ศ. 2558

ระเบียบวาระที่ 5.5 ขอความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่ อง การเก็ บ
ค าบํ ารุ งการศึ กษาแบบเหมาจ าย ระดั บปริ ญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. 2558
สาระสําคัญโดยยอ
สภามหาวิ ท ยาลั ย ได อนุ มั ติ การจั ดการเรี ย นการสอนในหลั กสู ต รใหม โดยสํ านั กงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบหลักสูตรแลว จึงขอกําหนดอัตราการเก็ บค าบํ ารุ งการศึ กษาแบบเหมา
จายตามเกณฑที่หลักสูตรไดขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย จํานวน 7 หลักสู ตร ได แก หลักสู ตรดนตรี สากล
ภาษาจีน การปกครองทองถิ่น การเปนผูประกอบการ ธุ รกิ จระหว างประเทศ เทคโนโลยี การผลิตพื ช และ
วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
มติ/ความเห็นของที่ประชุม
เห็นชอบประกาศมหาวิท ยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การเก็บคาบํารุงการศึ กษา
แบบเหมาจาย ระดับ ปริญญาตรี ภาคปกติ พ.ศ. 2558

ระเบี ยบวาระที่ 5.6 ขอความเห็ น ชอบประกาศมหาวิท ยาลั ยราชภั ฏพระนครศรี อยุ ธยา
เรื่อ ง แนวปฏิ บั ติ ก ารจั ดการศึ ก ษาภาคฤดู ร อน สํ าหรั บนั กศึ กษา
ภาคปกติ พ.ศ. 2558
สาระสําคัญโดยยอ
มหาวิทยาลัยมีนโยบายการจัดการศึกษาในภาคฤดูรอนสําหรับนักศึกษาภาคปกติ เพื่อใหนักศึกษา
สามารถเลือกเรียนในกลุมวิชาศึกษาทั่วไป วิชาเลือกเสรี การฝกประสบการณ วิ ชาชี พ และวิ ชาที่ ได เกรด F
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิท ยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธ ยา ครั้งที่ 4/2558

[2-24]
ในภาคเรียนที่ผานมา ใหสามารถเรียนวิชาที่ต องเรียนตอเนื่องได
มติ/ความเห็นของที่ประชุม
เห็นชอบประกาศมหาวิท ยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง แนวปฏิบัต ิการจัด การศึกษา
ภาคฤดู ร อน สํา หรั บ นักศึ กษาภาคปกติ พ.ศ. 2558 และให แ กไ ขขอความในขอ 5 จากเดิ ม คื อ
“การชําระคา ลงทะเบียนตองชําระดวยเงินสดเทา นั้น” แก ไ ขเป น “การชํา ระค า ลงทะเบี ย นให เป นไป
ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด”

ระเบี ย บวาระที่ 5.7 ขอความเห็ น ชอบประกาศมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏพระนครศรี อยุ ธยา
เรื่อง เกณฑการจายเงินคาตอบแทนในการดําเนินงานภาคการศึกษาฤดู ร อน
สําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ
สาระสําคัญโดยยอ
มหาวิทยาลัยมีนโยบายการจัดการศึกษาภาคฤดูรอน ซึ่งการจัดการศึกษาจะไม นับเป นภาระงาน
ของอาจารย จึ งต องจายค าตอบแทนแก อาจารย ผูสอน/อาจารย นิเทศด วยเงิ นรายได จากการลงทะเบี ย น
ภาคฤดูรอนของนักศึกษาภาคปกติ
คณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลัย (ก.บ.) มี ขอเสนอแนะว า การสอนภาคฤดู ร อ น
ของนักศึ กษาภาคปกติ เป นการสอนในเวลาราชการ ในเรื่ องการเบิ ก จ า ยค า ตอบแทนให ผูสอน
ขอใหตรวจสอบวา สามารถเบิกจายได ห รื อไม ถึง แม จ ะเป นการสอนในภาคฤดู ร อน แต ค ณาจารย
ยังตองปฏิบัต ิงานตามปกติ
มติ/ความเห็นของที่ประชุม
เห็นชอบในหลักการ และใหนํากลับไปทบทวนอีกครั้งหนึ่ง

ระเบียบวาระที่ 5.8 ขอความเห็ นชอบ (ร าง) ประกาศมหาวิทยาลั ยราชภั ฏพระนครศรี อยุ ธยา
เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการประเมิ นผลการปฏิ บั ติ ราชการ รอบการประเมิ น
ครั้งที่ 2 (วันที่ 1 ตุลาคม 2558)
สาระสําคัญโดยยอ
โดยที่ ก.พ.อ. ไดประกาศหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบั ติ ราชการของข าราชการพล
เรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2553 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556 และสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ได ออกขอบั งคั บ ว าด วย หลั กเกณฑ และวิ ธี การประเมิ นผลการปฏิบั ติ ราชการของข าราชการพลเรื อน
ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2554 และประกาศเรื่ อง หลั กเกณฑ และวิ ธี การประเมินผลการปฏิ บั ติ ราชการ
ของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานมหาวิทยาลัย ประกาศ ณ วั นที่ 19 กันยายน 2555
เพื่อใชเปนแนวทางในการเลื่อนเงินเดือนของขาราชการและเลื่อนคาจางของพนักงานมหาวิทยาลัยในสังกั ด ดั งนั้น
จึงเห็นควรใหกําหนดหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิ บั ติ ราชการ สํ าหรั บรอบการประเมินครั้ งที่ 2
(วันที่ 1 ตุลาคม 2558) ระยะเวลาการปฏิบัติราชการระหวางวันที่ 1 เมษายน 2558 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2558
โดยกําหนดการใหเปนไปตามระเบียบหลักเกณฑและแนวทางที่ ก.พ.อ. และ ก.บ.ม. กําหนด
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิท ยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธ ยา ครั้งที่ 4/2558

[2-25]
ในการนี้ งานบริหารงานบุคคล จึงไดจัดทํา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรี อยุ ธยา
เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบการประเมินครั้ งที่ 2 (วั นที่ 1 ตุ ลาคม 2558)
เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริ หารมหาวิ ทยาลัย (ก.บ.) พิจารณาให ความเห็ นชอบ กอนนําเขาที่ ประชุ ม
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) พิจารณาในประกาศใชตอไป
หมายเหตุ งานบริหารงานบุคคล ไดจัดทํา (ราง) ประกาศดังกลาวขางตน ตามประกาศหลักเกณฑ
และวิธกี ารประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบการประเมินครั้งที่ 1 (วันที่ 1 เมษายน 2558) ทุ กประการแต จะ
กําหนดเพิ่มเติมในสวนของบุคลากรประเภทพนักงานมหาวิทยาลัยเทานั้น
มติ/ความเห็นของที่ประชุม
เห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัต ิราชการ รอบการประเมินครั้งที่ 2 (วันที่ 1 ตุลาคม 2558)

ระเบียบวาระที่ 5.9 ขอความเห็ นชอบ (ร าง) ประกาศมหาวิทยาลั ยราชภั ฏพระนครศรี อยุ ธยา
เรื่ อง หลั ก เกณฑ และวิ ธี ก ารดํ า เนิ น การเลื่ อนเงิ น เดื อนข าราชการ
รอบการประเมินครั้งที่ 2 (วันที่ 1 ตุลาคม 2558)
สาระสําคัญโดยยอ
โดยที่ ก.พ.อ. ไดประกาศหลักเกณฑและวิธีการ และเงื่อนไขการเลื่อนเงินเดื อนขาราชการพลเรื อน
ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2553 และ พ.ศ.2554 นั้น
จึงเห็นสมควรกําหนดใหมีประกาศหลักเกณฑและวิธีการดําเนินการเลื่อนเงินเดื อนขาราชการรอบ
การประเมินครั้งที่ 2 (วันที่ 1 ตุลาคม 2558) โดยใชหลักเกณฑและวิธี การเดี ยวกั นกั บประกาศหลักเกณฑ และ
วิธีการดําเนินการเลื่อนเงินเดือนขาราชการ รอบการประเมินครั้งที่ 2 (วั นที่ 1 เมษายน 2558) มาประกาศใช
ตอไปโดยดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบหลักเกณฑและแนวทางที่ ก.พ.อ. และ ก.บ.ม. กําหนด
ในการนี้ งานบริหารงานบุคคล จึงไดจัดทํา (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการดําเนินการเลื่อนเงินเดื อนขาราชการ รอบการประเมิ นครั้ งที่ 2 (วั นที่ 1 ตุ ลาคม
2558) เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) พิจารณาใหความเห็นชอบ กอนนําเข าที่ ประชุ ม
คณะกรรมการ ก.บ.ม. พิจารณาในการประกาศใชตอไป
มติ/ความเห็นของที่ประชุม
เห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการ
ดํา เนินการเลื่อนเงินเดือนขาราชการ รอบการประเมินครั้งที่ 2 (วันที่ 1 ตุลาคม 2558)

ระเบียบวาระที่ 5.10 ขอความเห็ นชอบ (ร าง) ประกาศมหาวิทยาลั ยราชภั ฏพระนครศรี อยุ ธยา
เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิ บั ติ งานของพนั กงานราชการ
พ.ศ.2558 และ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลั ยราชภั ฏพระนครศรี อยุ ธยา
เรื่อง หลักเกณฑและวิธี การเลื่ อนค าตอบแทนประจํ าของพนั กงานราชการ
พ.ศ. 2558
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สาระสําคัญโดยยอ
ตามมติท ี่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิ ทยาลัย (ก.บ.ม.) ครั้ งที่ 2/2558
เมื่อวันพฤหัสบดีท ี่ 12 กุมภาพันธ 2558 มีมติ มอบหมายให ฝายเลขานุ การดํ าเนินการตามที่ คณะกรรมการ
เสนอแนะ (นําเขาที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ซึ่งคณะกรรมการ ก.บ.ม.ไดมีขอเสนอแนะวา
“พนักงานราชการมี กฎหมายที่ บั งคั บใชซึ่ ง อยู ภายใต ของระเบี ยบสํา นักนายกรั ฐมนตรี
โดยคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ (คพร.) ไดกําหนดแนวทางกําหนดไวใหสวนราชการหรือมหาวิทยาลัย
ดําเนินการที่กําหนดไวโดยจัดทําเปนประกาศบังคับใช แตหากสวนราชการจะกํ าหนดเงื่อนไขใด ๆ เพิ่ มเติ ม
ก็ได แตใหอยูภายใตเงื่อนไขที่ คพร.กําหนด ซึ่งหัวหนาสวนราชการเป นผู มี อํานาจในการกําหนดหลักเกณฑ
ในการบังคับใชพนักงานราชการได เปรี ยบเที ยบกั บลู กจางประจํ าที่ มี ขอกฎหมายรองรั บไว โดยระเบี ยบ
กระทรวงการคลัง ซึ่งก็กํ าหนดให หั วหน า สวนราชการเป นผู กํ าหนดหลั กเกณฑ ของลู กจา งประจํ าได
โดยมหาวิทยาลัยจะกระทําตามหลักเกณฑที่กระทรวงการคลังกําหนดเชนเดียวกันกับพนักงานราชการ แต หาก
มหาวิทยาลัยจะกําหนดหลักเกณฑใดเพิ่มเติมก็ใหเปนอํานาจของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.)
ประกอบกับปจจุบันมหาวิทยาลัยใชหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนั กงาน
ราชการ และหลักเกณฑและวิธีการเลื่อนคาตอบแทนประจํ าของพนั กงานราชการโดยอิ งตามระเบี ยบสํ านั ก
นายกฯ และประกาศ คพร. กําหนด ดังนั้น จึงเห็นควรกําหนดใหมีประกาศหลักเกณฑ และวิ ธี การประเมินผล
การปฏิบัติงานของพนักงานราชการ และประกาศหลักเกณฑและวิธีการเลื่อนคาตอบแทนประจําป ของพนักงาน
ราชการ ในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เพื่อกํ าหนดใชเป นแนวทางในการดํ าเนินการและ
ถือปฏิบัติของหนวยงานตอไป
อนึ่ง ใน (ราง) ประกาศเรื่องหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการฯ
ไดกําหนดรายละเอียดเพิ่มเติม ดังนี้
1. ขอ 4 การประเมิ นผลการปฏิ บั ติ งานตามหลักเกณฑ และวิ ธี การนี้ มี วั ตถุ ประสงค เพื่ อให
ผูบังคับบัญชาใชเปนเครื่องมือ ...... ดังนี้
(1) การเลื่อนคาตอบแทน
(2) การเลิกจาง
(3) การตอสัญญาจาง
(4) การพัฒนาและการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน
(5) การใหค าตอบแทนพิเศษและการบริหารงานบุคคลเรื่องอื่น ๆ
2. ขอ 6 การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ โดยกําหนดจากผลงานของพนั กงาน
ราชการผูนั้น โดยมุงผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน โดยกําหนดใหมีสัดสวนของผลสัมฤทธิ์
ของานรอยละ 80 และพฤติกรรมการปฏิบัติงานมีสัดสวนคะแนนรอยละ 20
(ก) การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน พิจารณาจากองคประกอบ ดังนี้
(1) ปริมาณผลงาน
(2) คุณภาพผลงาน
(3) ความรวดเร็วหรือความตรงตอเวลา
(4) การใชทรัพยากรอยางคุมคา
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(ข) การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน พิจารณาจากองคประกอบ ดังนี้
(1) มุงผลสัมฤทธิ์
(2) บริการที่ด ี
(3) การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
(4) การยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม
(5) การทํางานเปนทีม
ในการนี้ งานบริหารงานบุคคล จึ งได ดํ าเนินการจั ดทํ า (ร าง) ประกาศมหาวิ ทยาลัยราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ พ.ศ.2558 และ
(ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง หลักเกณฑ และวิ ธี การเลื่อนค าตอบแทนประจํ า
ของพนักงานราชการ พ.ศ. 2558 เสนอที่ประชุมคณะกรรมการ ก.บ. พิ จารณาให ความเห็ นชอบกอนนําเขาที่
ประชุมคณะกรรมการ ก.บ.ม. พิจารณาในการประกาศใชตอไป
มติ/ความเห็นของที่ประชุม
เห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัต ิงานของพนักงานราชการ พ.ศ. 2558 และ (ร า ง) ประกาศมหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเลื่อนคา ตอบแทนประจําของพนักงานราชการ พ.ศ.2558
และมอบหมายใหกองบริ การการศึ กษาไปจั ด ทํ า โปรแกรมสํา หรั บ ภาระงานสอน โดยยึ ด การสอน
ในภาคเรียนที่ 2/2557 และภาคเรียนที่ 1/2558 และขอใหประกาศใชใหทันในรอบการประเมินนี้

ระเบียบวาระที่ 6 ขอเสนอแนะจากแตละหนวยงาน
ระเบียบวาระที่ 6.1 คณบดีค ณะครุศ าสตร
- ไมมี -

ระเบียบวาระที่ 6.2 คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
- ไมมี –

ระเบียบวาระที่ 6.3 คณบดีค ณะวิทยาการจัด การ
- ไมมี -

ระเบียบวาระที่ 6.4 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
- ไมมี -

ระเบียบวาระที่ 6.5 ผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา
- ไมมี -

ระเบี ย บวาระที่ 6.6 ผู อํา นวยการสํา นั ก วิท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
- ไมมี -

ระเบียบวาระที่ 6.7 ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
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ระเบียบวาระที่ 6.8 ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
- ไมมี -

ระเบียบวาระที่ 6.9 ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี
- ไมมี -

ระเบียบวาระที่ 6.10 ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ
- ไมมี -

ระเบียบวาระที่ 6.11 ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน
- ไมมี –

ระเบียบวาระที่ 6.12 ผูอํานวยการกองกลาง
- ไมมี –

ระเบียบวาระที่ 6.13 ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา
- ไมมี -

ระเบียบวาระที่ 6.14 ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา
- ไมมี –

ระเบียบวาระที่ 6.15 หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน
- ไมมี –

ระเบียบวาระที่ 6.16 รองอธิการบดี
ระเบียบวาระที่ 6.16.1 รองอธิการบดีฝายบริห าร
- ไมมี -

ระเบียบวาระที่ 6.16.2 รองอธิการบดีฝายนโยบายและแผน
- ไมมี -

ระเบียบวาระที่ 6.16.3 รองอธิการบดีฝายวิชาการ
- ไมมี –

ระเบียบวาระที่ 6.16.4 รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา
- ไมมี -

ระเบียบวาระที่ 6.16.5 รองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษและกฎหมาย
- ไมมี -
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ระเบียบวาระที่ 6.16.6 ผูชวยอธิการบดีฝายประกันคุณภาพ
- ไมมี -

ระเบียบวาระที่ 6.16.7 ผูช วยอธิการบดีฝายบริการวิชาการและสหกิจศึกษา
- ไมมี –

ระเบียบวาระที่ 6.16.8 ผูชวยอธิการบดีฝายอาคารสถานที่ ภู มิ สถาป ตย และสิ ทธิ ประโยชน
ของบุคลากร
- ไมมี –

ระเบียบวาระที่ 6.16.9 ผูชวยอธิการบดีฝายประชาสัมพันธ
- ไมมี –

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ
ระเบียบวาระที่ 7.1 กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2558
สาระสําคัญโดยยอ
มหาวิ ท ยาลัย กํ า หนดให มี การประชุม คณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลัย (ก.บ.)
ครั้งที่ 4/2558 โดยพรอมเพรียงกัน ในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2558 เวลา 13.30 น. ณ หองประชุม
อยุธยา – อาเซียน สํานักงานอธิการบดี มหาวิท ยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ
เลิกประชุมเวลา 16.25 น.
นางนงคราญ
นางสุนทรี

คงสมทรง
โพธิกุล

ผูจ ัดทํา รายงานการประชุม
ผูตรวจบันทึกการประชุม
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