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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 2/2559
วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 13.30 – 17.20 น.
ณ ห้องประชุมอยุธยา – อาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
--------------------------------------------------

ผู้ที่มาประชุม
1. อาจารย์ ดร.เกษม บํารุงเวช
2. รศ.ดร.นพวรรณ ธีระพันธ์เจริญ
3. อาจารย์จิรศักดิ์
ชุมวรานนท์
4. ผศ.ดร.อดิศร
ภู่สาระ
5. รศ.ไพฑูรย์
สมัครกิจ
6. อาจารย์ธาตรี
มหันตรัตน์
7. ผศ.บุญไท
เจริญผล
8. อาจารย์ ดร.กิติมา ทามาลี
9. อาจารย์ ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์
10. อาจารย์ ดร.อมรรัตน์ สนั่นเสียง
11. ผศ.หทัยรัตน์
ทรรพวสุ
12. รศ.ศานิต
สวัสดิกาญจน์
13. รศ.ดร.ชูสิทธิ์
ประดับเพ็ชร์
14. อาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ
15. ผศ.ธนู
บุญญานุวัตร
16. อาจารย์ ดร.นริสานันท์ เดชสุระ
17. อาจารย์ประพันธ์ แสงทองดี
18. นางสาวเพลินตา โมสกุล
19. นางลักขณา
เตชวงษ์
20. นางศิขรินทร์
สุวรรณทัศน์
21. น.ส.กาญจน์พิชญา ภิญญา
22. นางนงคราญ
คงสมทรง
23. นางจิราพร
พัฒน์ธนกิจ
24. นางปิยะนุช
สุขเพ็ชร

อธิการบดี
ประธาน
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
กรรมการ
รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน
กรรมการ
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
กรรมการ
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
กรรมการ
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและกฎหมาย กรรมการ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายงานประกันคุณภาพ
กรรมการ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการฯ
กรรมการ
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์
กรรมการ
คณบดีคณะครุศาสตร์
กรรมการ
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ
กรรมการ
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ
กรรมการ
ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
กรรมการ
ผู้อํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา
กรรมการ
ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
กรรมการ
ผู้อํานวยการสํานักงานบัณฑิตศึกษา
กรรมการ
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
กรรมการ
ผู้อํานวยการกองนโยบายและแผน
กรรมการ
ผู้อํานวยการกองบริการการศึกษา
กรรมการ
นิติกร
ผู้ช่วยเลขานุการ
รักษาการหัวหน้างานกิจการคณะกรรมการ ผู้ช่วยเลขานุการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้ช่วยเลขานุการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้ช่วยเลขานุการ
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม
1. อาจารย์ ดร.ศานติ เล็กมณี
2. นางสาวพรสวรรค์ คล้ายกัน

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
ติดราชการ
ผู้อํานวยการกองกลาง รักษาราชการแทนผูอ้ ํานวยการ
สํานักงานอธิการบดี
ติดภารกิจ
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3. นางสารภี

พูลศิริ

ผู้อํานวยการกองบริการการศึกษา

ติดราชการ

ผู้เข้าร่วมประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.

นางสาวกาญจนา
นางอรัญญา
นางวิรินดา
นางเบญญาภา
ว่าที่ร้อยตรีหญิงรัตติยา
นางทิวาพร

เงินอ่อน
จงกลรัตน์
มีบํารุง
สอนพรม
พาวินัย
ส่งแสง

หัวหน้าสํานักงานคณะครุศาสตร์
หัวหน้าสํานักงานคณะมนุษยศาสตร์ฯ
หัวหน้าสํานักงานคณะวิทยาศาสตร์ฯ
หัวหน้าสํานักงานคณะวิทยาการจัดการ
หัวหน้าสํานักงานผู้อํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา
หั ว หน้ า สํ า นั ก งานผู้ อํ า นวยการสํ า นั ก งานคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษา
7. นางสาวพิจิกามาศ
แย้มบู่
หัวหน้าสํานักงานผู้อํานวยการสํานักงานวิทยบริการฯ
8. นางสาวเบญจลักษณ์ ชิดชาญชัย หัวหน้างานประกันคุณภาพ
9. นางนันทนา
ศรีชัยมูล นักวิชาการศึกษา

เริ่มประชุม เวลา 13.30 น.
ประธานพิ จ ารณาจํ า นวนกรรมการที่ ม าประชุ ม และเห็ น ว่ า ครบองค์ ป ระชุ ม แล้ ว จึ ง เปิ ด
การประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
ระเบียบวาระที่ 1.1 การปรับปรุงอาคาร
สาระสําคัญโดยย่อ
มหาวิ ท ยาลั ย จะใช้ ง บประมาณที่ มี อ ยู่ ใ นการปรั บ ปรุ ง อาคาร สิ่ ง ก่ อ สร้ า ง เนื่ อ งจาก
ในปีงบประมาณถัดไป จะไม่มีงบประมาณในการปรับปรุงอาคารแล้ว ดังนั้นหน่วยงานที่ต้องการปรับปรุง
อาคารเดิ ม ที่ มี อ ยู่ ขอให้ เ สนอเรื่ อ งมายั ง สํ า นั ก งานอธิ ก ารบดี เพื่ อ มหาวิ ท ยาลั ย จะได้ พิ จ ารณา
ตามความจําเป็นเร่งด่วนต่อไป
มติ/ความเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 1.2 การหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน
สาระสําคัญโดยย่อ
ผู้ บ ริ ห ารทุ ก หน่ ว ยงาน หากมี ปั ญ หาใด ขอให้ ป รึ ก ษาหารื อ ร่ ว มกั น เพื่ อ หาแนวทางใน
การแก้ไขและพัฒนามหาวิทยาลัยต่อไป
มติ/ความเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 3/2559

[2-3]

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 2.1 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2559
สาระสําคัญโดยย่อ
มหาวิ ท ยาลั ย ได้ กํ า หนดให้ มี ก ารประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย (ก.บ.)
ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันอังคารที่ 26 มกราคม 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา – อาเซียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) นําเสนอรายงานการประชุม (ก.บ.)
ครั้งที่ 1/2559 เพื่อขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รั บ รองรายงานการประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย (ก.บ.) ครั้ ง ที่ 1/2559
โดยไม่มีการแก้ไข

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม
ระเบียบวาระที่ 3.1 รายงานข้อมูลการดําเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริห ารมหาวิท ยาลัย ราชภัฏ พระนครศรีอ ยุธ ยา
ครั้งที่ 1/2559
สาระสําคัญโดยย่อ
เลขานุ ก ารคณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย (ก.บ.) นํ า เสนอรายงานข้ อ มู ล
จากการดํ า เนิ น งานและผลการปฏิ บั ติ ต ามมติ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย
ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันอังคารที่ 26 มกราคม 2559 ดังต่อไปนี้
ระเบียบ
วาระที่
5.1

5.2

เรื่อง
ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
เรื่อง การยืนยันสิ ทธิ์เป็นนักศึกษา
พ.ศ. 2559
ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
เรื่อง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการ
ของผู้ดํารงตําแหน่ งอาจารย์ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ พ.ศ. ...

มติที่ประชุม/ข้อเสนอแนะ
และข้อสั่งการ

ผลการปฏิบัติตามมติ

เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ - แจ้งมติการประชุมให้แก่หน่วยงาน
พระนครศรีอยุธยา เรื่อง การยืนยันสิทธิ์
ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ
เป็นนักศึกษา พ.ศ. 2559
- อธิการบดีได้ลงนามในประกาศแล้ว
เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559
เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ - แจ้งมติการประชุมให้แก่หน่วยงาน
พระนครศรีอยุธยา เรื่อง มาตรฐานภาระงาน
ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ
ทางวิชาการของผู้ดํารงตําแหน่งอาจารย์
- อธิการบดีได้ลงนามในประกาศแล้ว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559
ศาสตราจารย์ พ.ศ. ... โดยให้แก้ไขประกาศฯ
หน้า 2 ข้อ 6.1.2 ให้เพิ่มคําว่า “ไม่น้อยกว่า
3 ภาระงาน และไม่เกิน 12 ภาระงาน” และ
ให้อธิการบดีเป็นผู้ลงนามในประกาศ
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ระเบียบ
วาระที่
5.3

5.4

เรื่อง
ขอความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือระหว่ างมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรี อยุธยา กับ บริษัท
คอร์ปอเรชั่น เทคโนโลยี โซลูชั่น จํากัด
ว่าด้วย ความร่วมมือในการพัฒนา
การเรียนการสอนและถ่ายทอด
เทคโนโลยีของโปรแกรม Solid CAM
และ Inventor CAM
การขอเปลี่ยนแปลงหมวดรายจ่ าย
งบประมาณแผ่นดิน ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2559 จากกิจกรรมที่ 1
งบดําเนินงาน หมวดค่าวัสดุ และค่าใช้
สอย ไตรมาสที่ 1 ไปดําเนินการ
ในหมวดค่าวัสดุ ในไตรมาสที่ 2
ของคณะครุศาสตร์

มติที่ประชุม/ข้อเสนอแนะ
และข้อสั่งการ

ผลการปฏิบัติตามมติ

เห็นชอบในหลักการ เพื่อใช้ในการพัฒนา
อาจารย์และนักศึกษา รวมทั้งเป็นศูนย์
ในการฝึกอบรมให้กับท้องถิ่น โดยให้นิติกร
ตรวจสอบก่อนนําเสนอเพื่อพิจารณา
ในการประชุมสภาวิชาการต่อไป

- แจ้งมติการประชุมให้แก่หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ
- อยู่ระหว่างการดําเนินการแก้ไข ตรวจสอบ
และนําเสนอพิจารณาในการประชุม
สภาวิชาการต่อไป

อนุมัติ และมอบหมายให้รองอธิการบดี
ฝ่ายนโยบายและแผน และผู้อํานวยการ
สํานักงานอธิการบดีหาวิธีการแก้ไข
และเสนอแนะเจ้าหน้าที่ให้ดําเนินการให้ทัน
ตามเวลา และให้นําแจ้งในการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.)
ครั้งต่อไป และหากต้องมีการเลื่อนไตรมาส
ให้ทําเรื่องเสนอขึ้นมา และขอให้ยึดถือตาม
ข้อบังคับและมาตรการที่ได้วางไว้ เพื่อให้
สามารถปฏิบัติได้จริง

- แจ้งมติการประชุมให้แก่หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 แจ้งผลและนําเสนอแผนงานที่จะดําเนินการของหน่วยงานต่าง ๆ
ระเบียบวาระที่ 4.1 คณบดีคณะครุศาสตร์
สาระสําคัญโดยย่อ
1. เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 นักศึกษาชั้นปีที่ 5 เข้าร่วมสัมมนาหลังปฏิบัติการสอน
ในสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2558 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
2. เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงคณะครุศาสตร์และ
คณะกรรมการควบคุมภายในคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 2/2559 ณ ห้องประชุม 223 อาคารศูนย์การศึกษา
พิเศษ คณะครุศาสตร์
3. เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 กิจกรรมวิถีวัฒนธรรมชาวพุทธ มีการถวายภัตตาหารเช้า
แด่พระสงฆ์และตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
4. เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 อบรมพัฒนาความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
โดยวิทยากร ดร.ธีระวัฒน์ มอนไธสง ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
5. ในวั นที่ 10 – 11 มี นาคม 2559 อบรมเชิ งปฏิ บั ติ การเรื่ อง การพั ฒนากระบวนการ
ดําเนินการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร ณ ห้องประชุม 204 อาคารศูนย์การศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์
6. ในวันที่ 7 – 8 มีนาคม 2559 นักศึกษาชั้นปีที่ 5 ทุกสาขาวิชาจัดนิทรรศการแสดงผลงาน
หลังออกฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
7. ในวั นที่ 9 มี นาคม 2559 นั กศึ กษาชั้ นปี ที่ 5 ทุ กสาขาวิ ชาแสดงผลงานจั ดนิ ทรรศการ
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
8. ในวั นที่ 11 มี นาคม 2559 กิ จกรรมวิ ถี วั ฒนธรรมชาวพุ ทธ มี การถวายภั ตตาหารเช้ า
แด่พระสงฆ์และตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 3/2559
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9. ในวันที่ 16 มีนาคม 2559 นักศึกษาชั้นปีที่ 5 เข้าร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและพิธีครุสิทธิ์
ก่อนเข้าสู่วิชาชีพครู ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
10. ในวันที่ 17 มีนาคม 2559 ประชุมคณะกรรมการประจําคณะครุศาสตร์ ครั้งที่ 2/2559
ณ ห้องประชุม 223 อาคารศูนย์การศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร์
11. ในวันที่ 23 มีนาคม 2559 นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ทุกคนเข้าร่วมสัมมนาหลังปฏิบัติวิชาชีพ
ระหว่างเรียน ภาคเรียนที่ 2/2558 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
12. ในวั นที่ 24 – 25 มี นาคม 2559 อบรมติ วสอบบรรจุ ครู ผู้ ช่ วย ประจํ าปี พ.ศ.2559
โดยวิ ท ยากร อาจารย์ วิ ท ยากร บั ว แสงใด ณ ห้ อ งประชุ ม อาคาร 100 ปี มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา
13. ในวันที่ 29 – 30 มีนาคม 2559 คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาคณะครุศาสตร์
ศึกษาดูงานด้านการประกันคุณภาพ ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร และมหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.2 คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาระสําคัญโดยย่อ
1. เมื่ อ วั น ที่ 4 มกราคม 2559 คณะผู้ บ ริ ห ารคณะมนุ ษ ยศาสตร์ ฯ มอบของขวั ญ
ให้เจ้าหน้าที่ และแม่บ้าน เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2559 ณ ห้องประชุม 43110 ชั้น 2 อาคาร 43
คณะมนุษยศาสตร์ฯ
2. เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2559 จัดกิจกรรมทําบุญและถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ เนื่องใน
โอกาสขึ้นปีใหม่ ประจําปี 2559 ณ ห้อง 104 อาคาร 1 คณะมนุษยศาสตร์ฯ
3. เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2559 จัดงานเลี้ยงปีใหม่คณาจารย์และถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์
เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ ประจําปี 2559 ณ ห้อง 104 อาคาร 1 คณะมนุษยศาสตร์ฯ
4. เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2559 ร่วมจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจําปี 2559 ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
5. เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2559 จัดกิจกรรมปีใหม่นักศึกษา ประจําปี 2559 ณ ลานหน้า
อาคาร 43 คณะมนุษยศาสตร์ฯ
6. เมื่ อวั นที่ 13 มกราคม 2559 จัดประชุมคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตร์ฯ
ครั้งที่ 1/2559
7. เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2559 สาขาวิชาศิลปะการแสดง สาขาวิชาดนตรี และสาขาวิชา
ดนตรีสากล คณะมนุษยศาสตร์ฯ จัดการแสดงศิลปะการแสดง ในงานสัมมนาอยุธยาศึกษาวิชาการเฉลิม
พระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ “อัคราภิรักษ์ศิลปิน” สืบสานมรดกภูมิปัญญา
ผ้าไทย ซึ่งทางสถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยาจัดขึ้น ณ อาคาร 100 ปี
ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 3/2559

[2-6]
8. เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2559 สาขาวิชาศิลปะการแสดง จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ
ในหัว ข้อ เรื่ อง “รากเหง้ า การละเล่ น อยุ ธ ยาสู่อ าเซีย น” โดยวิท ยากร อาจารย์สุ จิ ตต์ วงษ์ เ ทศ
ณ ห้องประชุมต้นโมก อาคารบรรณราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
9. เมื่ อ วั น ที่ 18 มกราคม 2559 จั ด ประชุ ม คณะกรรมการจั ด งานมนุ ษ ยศาสตร์ ฯ
ครั้งที่ 2/2559 ณ ห้องประชุม 43110 ชั้น 2 อาคาร 43 คณะมนุษยศาสตร์ฯ
10. เมื่ อ วั น ที่ 18 มกราคม 2559 จั ด ประชุ ม คณะกรรมการกิ จ กรรมนั ก ศึ ก ษา
คณะมนุษยศาสตร์ฯ ครั้งที่ 1/2559 ณ ห้องประชุม 43110 ชั้น 2 อาคาร 43 คณะมนุษยศาสตร์ฯ
11. เมื่ อ วั น ที่ 20 มกราคม 2559 จั ด ประชุ ม คณะกรรมการจั ด งานมนุ ษ ยศาสตร์ ฯ
ครั้งที่ 3/2559
12. เมื่ อ วั น ที่ 21 มกราคม 2559 ให้ ก ารต้ อ นรั บ คณะผู้ บ ริ ห ารจาก Cambodian
International University ณ อาคาร 43 คณะมนุษยศาสตร์ฯ
13. เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2559 จัดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ครั้งที่ 1/2559
ณ ห้องประชุม 43110 ชั้น 2 อาคาร 43 คณะมนุษยศาสตร์ฯ
14. เมื่ อ วั น ที่ 25 มกราคม 2559 จั ด ประชุ ม คณะกรรมการกิ จ กรรมนั ก ศึ ก ษา
คณะมนุษยศาสตร์ฯ ครั้งที่ 2/2559 ณ ห้อง 43107 ชั้น 2 อาคาร 43 คณะมนุษยศาสตร์ฯ
15. เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2559 สาขาวิชาสหวิทยาการอิสลาม ได้จัดโครงการพัฒนา
และส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน ณ สํานักจุฬาราชมนตรี
16. เมื่ อ วั น ที่ 26 มกราคม 2559 ผู้ บ ริ ห าร คณาจารย์ เจ้ า หน้ า ที่ และนั ก ศึ ก ษา
ร่วมกิจกรรมทําบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์และร่วมรับประทานอาหารกลางวันใน “พิธีทําบุญ
วั ด บรมพุ ท ธาราม” ซึ่ ง ทางสถาบั น อยุ ธ ยาศึ ก ษาจั ด ขึ้ น ณ วั ด บรมพุ ท ธาราม มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา
17. เมื่ อ วั น ที่ 27 มกราคม 2559 สภาคณาจารย์ แ ละข้ า ราชการ ได้ จั ด ประชุ ม
สภาคณาจารย์ แ ละข้ า ราชการสั ญ จร ครั้ ง ที่ 2 ณ คณะมนุ ษ ยศาสตร์ ฯ ห้ อ ง 43014 อาคาร 43
คณะมนุษยศาสตร์ฯ
18. เมื่ อ วั น ที่ 27 มกราคม 2559 จั ด ประชุ ม คณะกรรมการจั ด งานมนุ ษ ยศาสตร์ ฯ
ครั้งที่ 4/2559 ณ ห้อง 43014 อาคาร 43 คณะมนุษยศาสตร์ฯ
19. เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2559 จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย
ให้ กับนั กเรี ยนโรงเรียนบ้านหมอ “พัฒนานุ กูล ” ณ โรงเรียนบ้านหมอ “พั ฒนานุกูล ” อ.บ้านหมอ
จ.สระบุรี
20. เมื่อวันที่ 29 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2559 จัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อระดับ
มหาวิทยาลัยให้กับนักเรียน โรงเรียนบ้านหมอ “พัฒนานุกูล” ณ โรงเรียนบ้านหมอ “พัฒนานุกูล”
อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี
21. เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 นักศึกษาสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ร่วมกันจัดกิจกรรมปีใหม่
สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น ประจําปี 2559 ณ ห้องประชุม 104 อาคาร 1 คณะมนุษยศาสตร์ฯ
22. เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 จัดประชุมคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับหลักสูตร ครั้งที่ 1/2559 ณ ห้องประชุม 43110 ชั้น 2 อาคาร 43 คณะมนุษยศาสตร์ฯ
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 3/2559
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23. เมื่ อ วันที่ 8 – 9 กุ ม ภาพันธ์ 2559 ผู้ บริ ห ารคณะมนุ ษ ยศาสตร์ฯ เข้ าร่ว มโครงการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การทบทวนแผนกลยุทธิ์ระยะ 5 ปี พ.ศ.2559 – 2563 แผนปฏิบัติราชการ
สี่ ปี พ.ศ.2559 – 2562 และแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจํ า ปี พ.ศ.2559 ซึ่ ง มหาวิ ท ยาลั ย จั ด ขึ้ น
ณ โกลด์เมาท์เท่น วังน้ําเขียวรีสอร์ท อ.วังน้ําเขียว จ.นครราชสีมา
24. เมื่ อ วั น ที่ 10 กุ ม ภาพั น ธ์ 2559 จั ด งานมนุ ษ ยศาสตร์ ฯ วิ ช าการ ประจํ า ปี 2559
“อยุธยา : แหล่งศึกษามนุษย์และสังคม ครั้งที่ 2” ณ อาคาร 43 และอาคาร 1 คณะมนุษยศาสตร์ฯ
25. เมื่ อวั นที่ 11 – 12 กุม ภาพัน ธ์ 2559 ผู้ บริ ห ารและคณาจารย์ค ณะมนุ ษ ยศาสตร์ ฯ
เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนากระบวนการจัดการความรู้ ซึ่งมหาวิทยาลัยจัดขึ้น
ณ ทองสมบูรณ์ คลับ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
26. เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 จัดประชุมคณะกรรมการบริหารงานบริการวิชาการ
โดยวาระการประชุ ม คื อ พิ จ ารณาแผนบริ ก ารวิ ช าการ ณ ห้ อ งประชุ ม 43110 ชั้ น 2 อาคาร 43
คณะมนุษยศาสตร์ฯ
27. เมื่อวันที่ 18 กุม ภาพันธ์ 2559 จัดประชุ มคณะกรรมการดําเนินการด้านทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมคณะมนุษยศาสตร์ฯ ประจําปี 2559
28. เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2559 จัดอบรมเรื่อง การจัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรม
พั ฒ นาทั ก ษะการเรี ย นรู้ ใ นศตวรรษที่ 21 วิ ท ยากรโดย ผศ.กิ ต ติ ภู มิ มี ป ระดิ ษ ฐ์ ณ อาคาร 43
คณะมนุษยศาสตร์ฯ
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.3 คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 4.4 คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาระสําคัญโดยย่อ
1. เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 ประชุมคณะกรรมการวิชาการประจําคณะวิทยาศาสตร์ฯ
ณ ห้อง ศว.108 คณะวิทยาศาสตร์ฯ
2. เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 กิจกรรม “สภาคณาจารย์สัญจร” ณ คณะวิทยาศาสตร์ฯ
3. เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 ประชุมคณะกรรมการวิชาการประจําคณะวิทยาศาสตร์ฯ
ณ ห้อง ศว.108 คณะวิทยาศาสตร์ฯ
4. เมื่ อวั น ที่ 13 กุ ม ภาพั น ธ์ 2559 สั ม ภาษณ์ นั กศึ ก ษาภาคปกติ ภาคเรี ย นที่ 1/2559
ณ ห้อง ป.1 คณะวิทยาศาสตร์ฯ
5. เมื่ อวั นที่ 18 กุ ม ภาพั น ธ์ 2559 อบรมการเขี ย นผลงานวิ ชาการขั้ น ต้ น ณ ห้ อง ป.1
คณะวิทยาศาสตร์ฯ
6. ในวั น ที่ 9 มี น าคม 2559 อบรมการเขี ย นตํ า ราและหนั ง สื อ เพื่ อ เข้ า สู่ ตํ า แหน่ ง
ทางวิชาการ เวลา 09.00 – 17.00 น. ณ คณะวิทยาศาสตร์ฯ
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 3/2559
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7. ในวันที่ 10 มีนาคม 2559 ประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร์ฯ ครั้งที่ 2/2559
ณ ห้อง ศว.108 คณะวิทยาศาสตร์ฯ
8. ในวันที่ 10 มีนาคม 2559 ประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร์ฯ ครั้งที่ 2/2559
ณ ห้อง ศว.108 คณะวิทยาศาสตร์ฯ
9. ในวั นที่ 16 มี นาคม 2559 การอบรมการเขี ยนตํ าราและหนั งสื อเพื่ อเข้ าสู่ ตํ าแหน่ ง
ทางวิชาการ เวลา 09.00 – 17.00 น. ณ คณะวิทยาศาสตร์ฯ
10. ในวันที่ 18 – 19 มีนาคม 2559 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาขีดความสามารถ
ของครูวิทยาศาสตร์ ด้านการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา ณ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ
11. ในวั นที่ 30 มี นาคม – 1 เมษายน 2559 โครงการค่ ายวิ ทยาศาสตร์ สํ าหรั บเยาวชน
ณ อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ
12. ในเดือนมีนาคม 2559 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอนและงานวิจัย ครั้งที่ 1
ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์ฯ
13. ในวันที่ 15 – 16 และ 18 – 19 กุมภาพันธ์ 2559 การแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ภายใน “111 ปี
ศรีอยุธยาเกมส์” ณ สนามฟุตบอลมหาวิทยาลัย และสถานที่จัดการแข่งขันต่าง ๆ
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.5 ผู้อํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา
สาระสําคัญโดยย่อ
1. เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2559 เวลา 09.30 น. สถาบันอยุธยาศึกษา ได้จัดพิธีทําบุญ
วั ด บรมพุ ท ธาราม โดยได้ นิ ม นต์ พ ระสงฆ์ จ ากวั ด อโยธยา จํ า นวน 9 รู ป มาเจริ ญ พระพุ ท ธมนต์
และฉั นภั ตตาหารเพล โดยมีผู้ บริ ห าร คณาจารย์ บุ ค ลากร และนั กศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย เข้ าร่ วมพิ ธี
และรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน ณ วัดบรมพุทธาราม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
2. เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2559 สถาบันอยุธยาศึกษา ได้จัดกิจกรรมอบรมทางวิชาการ
“อยุธยาศึกษาสัญจร” รุ่นที่ 1 โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์สมศักดิ์ ชโลธร ผู้อํานวยการโรงเรียนประตูชัย
ได้ ก ล่ า วต้ อ นรั บ วิ ท ยากรจากสถาบั น อยุ ธ ยาศึ ก ษา ได้ แ ก่ นายพั ฑ ร์ แตงพั น ธ์ นายปั ท พงษ์ ชื่ น บุ ญ
นายอายุวัฒน์ ค้ าผล น.ส.อรอุ มา โพธิ์จิ๋ว และ น.ส.สาธิยา ลายพิกุน นักวิชาการศึกษา ซึ่งบรรยาย
ให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา แก่นักเรียน
จํานวน 100 คน ณ ห้องประชุมโรงเรียนประตูชัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
3. เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2559 สถาบันอยุธยาศึกษา ได้จัดกิจกรรมอบรมทางวิชาการ
“อยุธยาศึกษาสัญจร” รุ่นที่ 2 โดยอาจารย์กันยารัตน์ คงพร รองผู้อํานวยการได้มอบของที่ระลึกให้กับ
อาจารย์นฤพงษ์ พิมพ์ทอง รองผู้อํานวยการโรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) โดยมีวิทยากร
จากสถาบั น อยุ ธ ยาศึ ก ษา ได้ แ ก่ นายพั ฑ ร์ แตงพั น ธ์ นายปั ท พงษ์ ชื่ น บุ ญ นายอายุ วั ฒ น์ ค้ า ผล
น.ส.อรอุ ม า โพธิ์ จิ๋ ว และ น.ส.สาธิ ย า ลายพิ กุ น นั ก วิ ช าการศึ ก ษา ได้ บ รรยายให้ ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ
ประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา แก่นักเรียนจํานวน
100 คน ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 3/2559

[2-9]
4. เมื่ อ วั น ที่ 9 กุ ม ภาพั น ธ์ 2559 สถาบั น อยุ ธ ยาศึ ก ษาโดย ดร.จงกล เฮงสุ ว รรณ
ผู้อํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา และนายปัทพงษ์ ชื่นบุญ นักวิชาการศึกษา เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุม
วิช าการนานาชาติ นํา เสนอผลงานด้ า นศิล ปวั ฒ นธรรมสู่ เ ศรษฐกิ จ เชิ ง สร้ า งสรรค์ ครั้ งที่ 6 ในหั วข้ อ
“วิถีศิลป์ ถิ่นมังกรสี่แคว เผยแพร่วัฒนธรรมสู่สายตาโลก”
จัดโดย สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การบรรยายและนําเสนอผลงาน
วิชาการ การลงนามความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยต่างๆ 15 มหาวิทยาลัย รวมถึง
มหาวิ ท ยาลั ย และนั ก วิ ช าการจากต่ า งประเทศอีก กว่ า 10 ประเทศ นอกจากนี้ยั งมี นิท รรศการและ
ผลงานวิจัยสร้างสรรค์ พร้อมชมสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนของมหาวิทยาลัยเครือข่าย ณ หอประชุม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
5. เมื่อวันที่ 11 - 12 กุมภาพันธ์ 2559 สถาบันอยุธยาศึกษา นําโดย ดร.จงกล เฮงสุวรรณ
ผู้ อํ า นวยการ และนางสาวสาธิ ย า ลายพิ กุ น นั ก วิ ช าการศึ ก ษา พร้ อ มด้ ว ยคณาจารย์ แ ละนั ก ศึ ก ษา
จากสาขาวิชาดนตรี และสาขาวิชานาฏศิลป์การละคร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในฐานะ
ตัวแทนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ร่วมการแสดงนาฏศิลป์ชุด “เล่าขานตํานานถิ่น
หัตถศิลป์ถิ่นกรุงศรีนาฏนารีศรี อโยธยา” ในงานข่วงวัฒนธรรมสร้างสรรค์ภูมิปัญญา พัฒนาสุนทรียภาพ
ในมิ ติท างศิล ปวั ฒ นธรรม ประจํ า ปี 2559 “เรีย นรู้ อดี ต สืบ สานปั จจุ บัน เพื่ อ สร้ า งสรรค์ สู่ อ นาคต”
ณ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
6. เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559 สถาบันอยุธยาศึกษา ได้จัดกิจกรรมเพิ่มทักษะครูผู้สอน
ด้านศิลปะและวัฒนธรรมอยุธยา ครั้งที่ 1 “หัตถกรรมงานแทงหยวก”โดยมี อาจารย์กันยารัตน์ คงพร
รองผู้อํานวยการสถาบัน เป็นประธานเปิดการอบรม และได้รับเกียรติจาก พันจ่าอากาศเอกสุรเดช เดชคง
ครูภูมิปัญญาไทย สกุลช่างแทงหยวกอ่างทอง และได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานดีเด่นทางการศึกษา
วัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทย “บุษราคัมมณีศรีราชภัฏ” มาเป็นวิทยากรบรรยายและฝึกปฏิบัติให้แก่
ครู อาจารย์ ในสังกัดสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
7. เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 สถาบันอยุธยาศึกษา ได้จัดกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม
ให้กับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนนานาชาติ KIS International School จํานวน 53 คน โดยจัดให้
มีการแสดงศิลปวัฒนธรรม ได้แก่ การแสดงโขนตอนยกรบ การแสดงพลอง-ไม้สั้น ระบํานางใน การแสดง
รําโทน และรําวงมาตรฐาน จากวิทยาลัยนาฏศิลป์อ่างทอง รวมทั้งกิจกรรมการสาธิตศิลปหัตถกรรมไทย
ได้ แ ก่ ปั้ น หม้ อ ดิ น เผา สาธิ ต การทํ า โรตี ส ายไหม สานปลาตะเพี ย นใบลาน ประดิ ษ ฐ์ พ วงมโหตร
และประดิ ษ ฐ์ ดอกไม้จากต้นโสนหางไก่ ซึ่งเยาวชนได้รับความรู้ ความเข้ าใจ และซาบซึ้ งในคุ ณค่ า
ของศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อย่างไรก็ตามทางสถาบันฯ
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความเชื่อมั่นในการจัดกิจกรรมให้กับโรงเรียนนานาชาติฯ ในครั้งต่อไป
8. เมื่ อ วั น ที่ 16 มี น าคม 2559 ประกวดโครงงานในกิ จ กรรม สื บ สานภู มิ ปั ญ ญา
และวัฒนธรรมอยุธยา ณ สถาบันอยุธยาศึกษา
9. เมื่อวั นที่ 18 - 23 มี น าคม 2559 กิ จ กรรมเผยแพร่ งานศิ ล ปวั ฒ นธรรมในประเทศ
และต่างประเทศ ณ เมืองเว้ ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 3/2559
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มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.6 ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาระสําคัญโดยย่อ
1. เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 สํานักวิทยบริการฯ ได้รับเกียรติจาก ดร.เกษม บํารุงเวช
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มาเป็นประธานในพิธีเปิดงานสัปดาห์ห้องสมุด Library &
IT Fair 2559 “เปิดแหล่งเรียนรู้ศูนย์อาเซียน” มีการบรรยายในหัวข้อ “อาเซียนกับคนไทย” โดยวิทยากร
อาจารย์ชนิกานต์ ผลเจริญ และว่าที่ร้อยตรีบัณฑิต สุนทรวิกรานต์ อาจารย์ประจําคณะมนุษยศาสตร์ฯ
2. เมื่ อวั นที่ 17 กุ มภาพั นธ์ 2559 มีการจั ดบรรยายหั วข้ อ “บทบาทภาษาไทยกั บการค้ า
อาเซียน” โดยวิทยากร ดร.วาสนา บุญสม อาจารย์ประจําคณะมนุษยศาสตร์ฯ
3. เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.00 – 12.00 น. รศ.ดร.นพวรรณ ธีระพันธ์เจริญ
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ได้เชิญคณะผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดสํานักวิทยบริการฯ เข้าร่วมประชุม
เพื่ อรั บทราบนโยบายและทบทวนแผนการพั ฒนาสํ านั กวิ ทยบริ การฯ รวมทั้ งเสนอปั ญหาและแนวทาง
การแก้ไขปัญหา ณ ห้องประชุมต้นโมก อาคารบรรณราชนครินทร์
4. สํานักวิทยบริการฯ ขอเชิญอาจารย์เข้าร่วมโครงการ Video Lectures for Flipped
Classroom ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างสื่อการสอนอย่างง่ายด้วยคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต” เพื่อก้าวสู่
การสอนในศตวรรษที่ 21 โดยรับสมัครรุ่นที่ 1 วันที่ 8 – 29 กุมภาพันธ์ 2559 เริ่มฝึกอบรมในวันพุธที่ 9
มีนาคม 2559 เวลา 13.00 น. ณ ห้ องประชุ มต้ นโมก อาคารบรรณราชนคริ นทร์ ติ ดตามรายละเอี ยด
และสมัคร Online ได้ที่ http://www.aru.ac.th สอบถามข้อมูลได้ที่ 081 – 8518948 หรือ โทร.2534
คุณนภารัตน์ พุ่มพฤกษ์ ชั้น 1 อาคารบรรณราชนครินทร์
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.7 ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
สาระสําคัญโดยย่อ
1. เมื่ อ วั น ที่ 2 กุ ม ภาพั น ธ์ 2559 กิ จ กรรมบริ ก ารวิ ช าการเปิ ด โลกจุ ลิ น ทรี ย์ ครั้ ง ที่ 1
ณ อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา
2. เมื่อวันที่ 8 – 9 กุมภาพันธ์ 2559 หัวหน้าสํานักงานและบุคลากรผู้รับผิดชอบเข้าร่วม
ประชุมการจัดทําแผนปฏิบัติราชการและแผนกลยุทธ์ระดับมหาวิทยาลัย ณ โรงแรมโกลด์เมาท์เทน
วังน้ําเขียว รีสอร์ท จ.นครราชสีมา
3. เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 ประชุมนักวิจัยจัดทําสัญญากองทุนวิจัยมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 1/2559 ณ ห้องประชุม 3013 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย
4. เมื่ อ วั น ที่ 11 กุ ม ภาพั น ธ์ 2559 กิ จ กรรมบริ ก ารวิ ช าการเปิ ด โลกจุ ลิ น ทรี ย์ ครั้ ง ที่ 2
ณ โรงเรียนท่าช้าง อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 3/2559
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5. เมื่อวนที่ 11 – 12 กุมภาพันธ์ 2559 หัวหน้าสํานักงานและบุคลากรผู้รับผิดชอบเข้าร่วม
ประชุมการพัฒนากระบวนการจัดการความรู้ (KM) ณ โรงแรมไร่ทองสมบูรณ์คลับ จ.นครราชสีมา
6. เมื่ อ วั น ที่ 12 กุ ม ภาพั น ธ์ 2559 ประชุ ม นั ก วิ จั ย ติ ด ตามการเบิ ก เงิ น กองทุ น วิ จั ย
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 2/2558 ณ ห้องประชุม 3013 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย
7. เมื่อวันที่ 18 – 19 กุมภาพันธ์ 2559 กิจกรรมการอบรม “การเขียนบทคัดย่อบทความ
วิจัย การนําเสนอบทความวิจัยเป็นภาษาอังกฤษและการเขียนผลงานทางวิชาการอย่างไรไม่ถือเป็น
การละเมิดลิขสิทธิ์” ณ โรงแรมมวกเหล็ก พาราไดซ์ รีสอร์ท จ.สระบุรี
8. เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2559 กิจกรรมบริการวิชาการด้านห้องสมุด ณ ห้องประชุม
ต้นโมก อาคารบรรณราชนครินทร์
9. เมื่อวันที่ 23 – 24 กุมภาพันธ์ 2559 กิจกรรมบริการวิชาการด้านห้องสมุด ณ ต.คลองวัว
อ.เมือง จ.อ่างทอง
10. เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 รองผู้อํานวยการงานวิจัยเข้าร่วมประชุมรับฟังคําชี้แจง
โครงการ “ทุนสร้างสถานภาพนักวิจัยรุ่นใหม่” ประจําปีงบประมาณ 2559 ณ สํานักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ
11. เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 กิจกรรมการประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัย
และพัฒนา ณ ห้องประชุมอยุธยา – อาเซียน สํานักงานอธิการบดี
12. เมื่ อ วั น ที่ 25 กุ ม ภาพั น ธ์ 2559 กิ จ กรรมการประชุ ม บุ ค ลากรประจํ า สถาบั น วิ จั ย
และพัฒนา ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.8 ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
สาระสําคัญโดยย่อ
1. เมื่อ วั นที่ 17 มกราคม 2559 โครงการสั ม มนาและงานเลี้ ยงสั งสรรค์ศิ ษ ย์ เ ก่าระดั บ
บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรี อ ยุ ธ ยา ณ หอประชุ ม มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา
2. เมื่อวันที่ 26 – 28 มกราคม 2559 ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ระดับบัณฑิตศึกษา ณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
3. เมื่อวันที่ 5 – 6 กุมภาพันธ์ 2559 ประชุมทางวิชาการระดับบั ณฑิตศึกษา : บริหาร
สัมพันธ์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 38 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
4. เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2559 บรรยายพิเศษเสริมรายวิชาการพัฒนาวิชาชีพบริหาร
ในหั ว ข้ อ “การบริ ห ารการศึ ก ษาและสถานศึ ก ษาเพื่ อ ให้ ป ระเทศไทยเป็ น ประเทศมี ร ายได้ สู ง ”
ณ ห้องประชุม 3013 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย
5. เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2559 บรรยายพิเศษเสริมรายวิชาการออกแบบเพื่อการจัดการ
เรียนการเรียนรู้ ในหัวข้อ “การใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนรู้” ณ ห้อง 3022 อาคารบัณฑิ ต
วิทยาลัย
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 3/2559
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มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.9 ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี
- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 4.10 ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
สาระสําคัญโดยย่อ
เมื่อวันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 สภาคณาจารย์และข้าราชการ ได้ต้อนรับประธานและ
คณะกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ซึ่งได้หารือกัน
ในเรื่ อ งข้ อ กฎหมาย และการแลกเปลี่ ย นข้ อ คิ ด เห็ น ในสิ่ ง ที่ เ ป็ น ประโยชน์ ต่ อ มหาวิ ท ยาลั ย
และการจัดการเรียนการสอน
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.11 ผู้อํานวยการกองนโยบายและแผน
สาระสําคัญโดยย่อ
1. ผลการดําเนินงาน ประจําเดือนกุมภาพันธ์ 2559
2. แผนการดําเนินงาน ประจําเดือนกุมภาพันธ์ – มีนาคม 2559
3. สรุปสาระสําคัญการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับยุทธศาสตร์ (Reprofiling) มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ (พ.ศ.2560 – 2569) วันที่ 9 – 10 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุมอมรินทร์ ชั้น 3 โรงแรม
เอสดี อเวนิว ถนนบรมราชชนนี กรุงเทพฯ
4. สรุปผลการดําเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ.2559 มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรี อ ยุ ธ ยา จํ า แนกตามประเภทงบประมาณ ข้ อ มู ล สะสม
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 – 31 มกราคม 2559
5. สรุปผลการดําเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ
พ.ศ.2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จําแนกรายหน่วยงาน ข้อมูลสะสม ณ วันที่ 1 ตุลาคม
2558 – 31 มกราคม 2559
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.12 ผู้อํานวยการกองกลาง
- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 4.13 ผู้อํานวยการกองพัฒนานักศึกษา
- ไม่มี การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 3/2559
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ระเบียบวาระที่ 4.14 ผู้อํานวยการกองบริการการศึกษา
สาระสําคัญโดยย่อ
เมื่ อวั นที่ 21 กุ มภาพั นธ์ 2559 มี การรายงานตั วนั กศึ กษาภาคปกติ รอบแรก แต่ จํ านวน
ยังไม่แน่นอน ซึ่งต้องมีการรายงานตัวยืนยันสิทธิ์ในวันที่ 2 มีนาคม 2559 และรายงานไปยังแต่ละคณะภายใน
วันที่ 3 มีนาคม 2559 และหลังจากนั้นจะนัดหมายคณบดีแต่ละคณะประชุมเพื่อวางแผนการรับสมัครในรอบที่ 2
ต่อไป
ประธาน กล่ าวว่ า ในการรายงานตั วของนั กศึ กษา ขอให้ ใช้ ดุ ลพิ นิ จในการดํ าเนิ นงาน
ที่จะไม่กระทบหรือส่งผลเสียกับมหาวิทยาลัย ขอให้พิจารณา
นางลักขณา เตชวงษ์ กล่าวว่า ได้หารือร่วมกันกับผู้บริหารแล้วว่าให้รับนักศึกษาได้จนถึงวันที่ 2
มีนาคม 2559 หากเกินกว่านั้นก็รับไม่ได้
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.16 รองอธิการบดี
ระเบียบวาระที่ 4.16.1 รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
สาระสําคัญโดยย่อ
งานอาคารสถานที่และภูมิสถาปัตย์
1. อาคารศิลปกรรมส่งมอบงานในงวดที่ 1 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 255 และจะประชุมเพื่อพิจารณา
การใช้เสาเข็มที่จะป้องกันความเสียหายต่อสะพานประตูเทพหมี เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 และยังไม่ได้รับ
การอนุมัติแบบจากกรมศิลปากร (ติดต่อครั้งสุดท้าย เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2559)
2. อาคารเรียนรวม ตรวจรับงานงวดสุดท้าย เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559
3. อาคาร 101 ล้านบาท กําลังรอผลการเปิดซอง
4. อาคารหอดูดาว อยู่ระหว่างการทําสัญญากับผู้ก่อสร้างรายใหม่
5. อาคารคณะครุศาสตร์ ได้ส่งงานงวดที่ 1 แล้ว
6. กําลังทําแบบปรับปรุงสระน้ําในมหาวิทยาลัย อาคาร 1 อาคาร 2 อาคาร 3 อาคาร 4 และอาคาร 5
7. งานลดการใช้พลังงาน ได้จัดทําสวิตซ์กระตุกในหน่วยงานสํานักงาน จํานวน 100 จุด และเจ้าหน้าที่
ล้างเครื่องปรับอากาศทํางานได้ตามเป้าหมาย (วันละ 3 – 4 เครื่อง)
8. งานลดการใช้ น้ํา ได้ จัดทํ ามาตรการประหยั ดทรัพยากรน้ํ า จัดอบรมให้ความรู้แม่ บ้าน และ
เจ้าหน้าที่ภาคพื้นดิน รวมทั้งจะใช้อุปกรณ์ติดตั้งเพื่อลดแรงดันน้ําในอาคารชั้นล่างบางส่วน
9. ดําเนินการทําปุ๋ยหมักจากใบไม้โดยได้รับความร่วมมือจาก ผศ.ชัชฏาพร องอาจ สาขาวิชาเคมี
10. จัดโครงการประกวดห้องน้ํา
งานบริหารงานบุคคล
1. จัดทําโครงการคลินิกเพื่อช่วยอ่านการทําผลงาน
2. จัดอบรมการทําผลงานต่อในเดือนมีนาคม 2559
3. อยู่ระหว่างการทําแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 3/2559
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4. จั ดทํ าโครงการฟ้ าใส ใจสวย โดยขอบริ จาคแว่ นตาให้ กั บบุ คลากรที่ มี ทุ นทรั พย์ ไม่ เพี ยงพอ
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
5. จัดการแข่งขันกีฬาระหว่างอาจารย์กับบุคลากร เพื่อสร้างความสามัคคีภายในมหาวิทยาลัย
งานการเงินและบัญชี
1. ปรับปรุงการรายงานกระแสหมุนเวียน
2. เร่งรัดการส่งเอกสารเบิกจ่ายซื้อจ้างที่ต้องผ่านงานการเงิน
3. ปรับปรุงการรายงานปัญหาการค้างชําระของผู้ประกอบการ
งานพัสดุ
1. เร่งรัดกระบวนการดําเนินงาน One Stop Service
โรงอาหาร
1. อบรมเรื่องสุขาภิบาลอาหาร และมอบเอี้ยม หมวก ให้ผู้ประกอบการ
2. ออกหนังสือเตือนเรื่องการรักษาความสะอาดของอาหาร
งานอื่น ๆ
1. การจัดงานภายในมหาวิทยาลัยที่ต้องใช้หอประชุมหรืออาคาร 100 ปี ขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่รักษา
ความปลอดภัยด้วย
2. การแจ้งมติการประชุมของแต่ ละหน่วยงาน ขอให้แจ้งมติการประชุมและนําขึ้นเว็บไซต์ก่อน
ส่วนรายงานการประชุมให้ขึ้นเว็บไซต์ภายหลังได้
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.16.2 รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน
สาระสําคัญโดยย่อ
1. ปฏิ ทิ นงบประมาณรายจ่ าย ประจํ าปี งบประมาณ พ.ศ.2560 งบแผ่ นดิ น และงบรายได้
(งบแผ่นดิน, งบ บกศ., งบ กศ.บป., งบบัณฑิตศึกษา)
2. สรุปกรอบวงเงินคําขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 จําแนกตามแผนงาน
การจัดสรรงบประมาณ
3. สรุปการเสนอกรอบวงเงินคําขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560
4. เปรียบเทียบคําขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – พ.ศ. 2560
5. งบประมาณรายจ่ าย (งบแผ่ นดิ น) ประจํ าปี งบประมาณ พ.ศ.2559 มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา
6. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559 กับปีงบประมาณ พ.ศ.2560
7. คําขอตั้งงบประมาณรายจ่าย (งบแผ่นดิน) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
8. สรุปประเด็นจากการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนกลยุทธ์ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2559 – 2563)
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วันที่ 8 – 9 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โกลด์ เมาท์เท่น วังน้ําเขียว ต.วังน้ําเขียว
อ.วังน้ําเขียว จ.นครราชสีมา
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 3/2559
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9. ยุ ทธศาสตร์ การขั บเคลื่ อนมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏพระนครศรี อยุ ธยา ยุ ทธศาสตร์ กลยุ ทธ์
และผู้มีส่วนร่วมการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
10. สรุปผลการดําเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จําแนกตามประเภทงบประมาณ ข้อมูลสะสม ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 –
วันที่ 31 มกราคม 2559
11. สรุ ปผลการดํ าเนิ นงานตามแผนการใช้ จ่ ายงบประมาณ ประจํ าปี งบประมาณ พ.ศ.2559
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จําแนกรายหน่วยงาน ข้อมูลสะสม ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2558 – วันที่ 31
มกราคม 2559
12. การจัดทํางบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จะมีการพิจารณาอย่างเข้มงวด โดยโครงการ
ที่จะเสนอต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจน ส่งผลกระทบต่อยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยจะมีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เพื่อช่วยในการพิจารณากลั่นกรองโครงการที่เสนอเข้ามา เพื่อมุ่งไปยังเป้าหมาย
รวมของมหาวิทยาลัย
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.16.3 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
สาระสําคัญโดยย่อ
1. ศูนย์บริการประชาชน สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ทําเนียบรัฐบาล ได้แจ้งเรื่อง
ร้ องทุ กข์ ของประชาชนเพื่ อให้ หน่ วยงานที่ รั บผิ ดชอบดํ าเนิ นการในส่ วนที่ เกี่ ยวข้ อง โดยมี สาระสํ าคั ญ
ของเรื่อง คือ ขอเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของเยาวชนไทย ประชาชนมี
ความเห็นว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีนโยบายส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของเยาวชนไทยอย่างจริงจัง
เนื่องจากปัจจุบันประชาชนชาวไทยส่วนใหญ่พูดภาษาอังกฤษไม่ได้ และไม่กล้าพูด ภาครัฐควรมีการส่งเสริม
การเรี ยนรู้ ภาษาอั งกฤษของเยาวชนไทย โดยการจั ดตั้ งโครงการพี่ สอนน้ อง ซึ่ งให้ นั กศึ กษาภาควิ ชา
ภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ได้จัดค่ายสอนน้องนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาและประถมศึกษาช่วงปิดภาค
เรียนเป็นประจําทุกปี
2. การประชุ มรองคณบดีฝ่ ายวิ ชาการของแต่ ละคณะ เพื่ อหารือเรื่ องการพั ฒนาคุ ณภาพ
การศึกษา เน้นคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักศึกษา และลดจํานวนการตกออก
3. การประชุมคณะกรรมการพิจารณากิตติมศักดิ์ เพื่อกําหนดปฏิทิน ประกาศ และแบบฟอร์ม
ในการเสนอชื่อ และจะแจ้งไปยังแต่ละหน่วยงานที่ต้องการเสนอรายชื่อปริญญากิตติมศักดิ์ต่อไป
4. การประชุมเพื่อหารือการใช้ศักยภาพร่วมกันแต่ละหลักสูตรของแต่ละคณะ
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.16.4 รองอธิการบดีฝา่ ยกิจการนักศึกษา
สาระสําคัญโดยย่อ
ในการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ภายใน “111 ปี ศรีอยุธยาเกมส์” เมื่อวันที่ 15 – 19 กุมภาพันธ์
2559 ที่ผ่ านมานั้น ได้มีการหารือร่วมกันระหว่างรองคณบดีฝ่ายวิชาการของแต่ละคณะเรื่องการเรียน
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 3/2559
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การสอนและการแข่งขันกีฬาว่าควรให้มีการเรียนการสอนในภาคเช้า และมีการแข่งขันกีฬาในภาคบ่าย
เนื่องจากในปีที่ผ่านมามหาวิทยาลัยให้หยุดการเรียนการสอนเพื่อเข้ากิจกรรมการแข่งขันกีฬา แต่นักศึกษา
กลับไม่เข้าร่วมกิจกรรม
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.16.5 รองอธิการบดีฝา่ ยกิจการพิเศษและกฎหมาย
สาระสําคัญโดยย่อ
1. ศูนย์การศึกษาอ่างทองได้ผ่านกระบวนการพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย (ก.บ.) และสภามหาวิทยาลัยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการนํารายละเอียดเกี่ยวกับแบบโครงสร้าง
พื้นฐาน ตัวอาคาร ความปลอดภัย เพื่อลงรายละเอียดในการขอใช้สถานที่
2. ศูนย์สามบัณฑิต ได้ลงพื้นที่ครั้งที่ 4 แล้ว บรรยากาศในการพูดคุยกันเป็นไปด้วยดี มีความ
เป็นเครือข่ายในการทํางานร่วมกัน และในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 ได้นัดหมายในการจ่ายค่าเช่าพื้นที่
และในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 จะมีจ่ายเพิ่มเติม
3. ขณะนี้ ก ฎหมายต่ า งๆ ภายในมหาวิ ท ยาลั ย ได้ มี ก ารปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขแล้ ว บางส่ ว น
หากหน่วยงานที่มีปัญหาในการนํากฎหมายไปใช้ในการปฏิบัติ ขอให้แจ้งได้ในการประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.)
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.16.6 ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ
สาระสําคัญโดยย่อ
1. เมื่อวันที่ 1 – 5 กุมภาพันธ์ 2559 ติดตามผลการดําเนินงานระดับหลักสูตร/คณะ/สํานัก/
สถาบันตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน รอบ 6 เดือน (รอบ 1 สิงหาคม 2558 – วันที่ 31 มกราคม
2559)
2. เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 ประชุมคณะดําเนินงานประกัน ครั้งที่ 1/2559
3. เมื่อวันที่ 11 – 12 กุมภาพันธ์ 2559 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนากระบวนการ
การจัดการความรู้
4. เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 ประชุมเตรียมการต้อนรับคณะจากกรมการศึกษาชั้นสูง
กระทรวงศึกษาธิการและกีฬา สาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว (สปป.ลาว)
5. ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 คณะ สํานัก สถาบัน ส่งแผนการจัดการความรู้ และปฏิทิน
การดําเนินงานการถอดองค์ความรู้ตามแผนการจัดการความรู้
6. ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 หลักสูตร คณะ สํานัก สถาบัน ส่งรายงานผลการติดตาม
ผลการดําเนินงานประกันคุณภาพรอบ 6 เดือน
7. ในวันที่ 3 มี นาคม 2559 ต้ อนรั บคณะจากกรมการศึ กษาชั้นสู ง กระทรวงศึ กษาธิ การ
และกีฬา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว)
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 3/2559
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8. ในวันที่ 7 – 8 มีนาคม 2559 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างความรู้ความเข้าใจสําหรับ
ตัวบ่งชี้เชิงคุณภาพในระดับหลักสูตร ณ ห้องประชุมต้นโมก โดยวิทยากร ผศ.ปราณี พรรณวิเชียร
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.16.7 ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ และสหกิจศึกษา
สาระสําคัญโดยย่อ
1. ในวันที่ 23 มีนาคม 2559 จะมีการอบรมความรู้และแนวคิดเกี่ยวกับสหกิจศึกษา ให้กับ
นักศึกษา รุ่นปี 2558 จํานวน 12 หลักสูตรที่เข้าสหกิจศึกษาแล้ว จํานวน 400 คน ณ อาคาร 100 ปี
2. จัดทดสอบภาษาอังกฤษ สําหรับนักศึกษา รุ่นปี 2557
3. ในวันที่ 30 มีนาคม 2559 จะมีการพบผู้ประกอบการ
4. การจัดการข้อมูลเพื่อการบริหารงานสหกิจศึกษา จะจัดอบรมให้กับคณาจารย์ในสาขาที่
มีสหกิจศึกษาแล้ว โดยต้องรายงานให้กับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (ส.ก.อ.) และจะจัดอบรม
หลักสูตรอีกครั้งหนึ่ง
5. ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานที่มหาวิทยาลัยได้รับใบอนุญาตแล้ว และจะทดสอบใน
4 สาขา คือ ช่างควบคุมเครื่องกล CNC ช่างเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ ช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม
และช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
6. ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 จะมีผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาจากมหาวิทยาลั ย
สะมาลั ง ประเทศอิ นโดนี เซี ย มาเยี่ ยมชมมหาวิ ทยาลั ย ตั้ งแต่ เวลา 09.00 น. และจะมี การเจรจา
ความร่วมมือในอนาคตต่อไป
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.16.8 ผูช้ ่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์
สาระสําคัญโดยย่อ
1. แผนการดําเนินงาน งานครบรอบ 111 ปี จากโรงเรียนฝึกหัดครูเมืองกรุงเก่า สู่มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา “คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน”
2. (ร่าง) กิจกรรมครบรอบ 111 ปี จากโรงเรียนฝึกหัดครูเมืองกรุงเก่า สู่มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา “คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน” วันที่ 1 กรกฎาคม 2559
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 3/2559
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ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องนําเสนอเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ 5.1 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่าง Cambodian
International University, Cambodia And Phranakhon Si
Ayutthaya Rajabhat University, Kingdom of Thailand
สาระสําคัญโดยย่อ
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรี อ ยุ ธ ยาโดยงานวิ เ ทศสั ม พั น ธ์ กองนโยบายและแผน
ได้ให้การต้อนรับคณะผู้มาเยือนจากประเทศกัมพูชาและร่วมประชุมพิจารณาร่างบันทึกข้อตกลง (MOU)
ระหว่างทั้ง 2 มหาวิทยาลัยในระหว่างวันที่ 20 – 22 มกราคม 2559 แล้วนั้น เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและบริหารงานของมหาวิทยาลัยต่อไป
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) มีข้อเสนอแนะ ดังต่อไปนี้
1. ขอให้ มี แ ผนที่ จะทํา กิจ กรรมร่ว มกัน อย่างชั ดเจน เพื่ อ ให้ไ ด้รั บประโยชน์จ ากความ
ร่วมมืออย่างจริงจัง
2. ข้อ 1 (ก) ควรเป็นการแลกเปลี่ยนเอกสารสิ่งพิมพ์ และข้อมูลวิชาการ และ (จ) ควรเป็น
การแลกเปลี่ยนบุคลากร
มติ/ความเห็นของที่ประชุม
เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่าง Cambodian International University,
Cambodia And Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University, Kingdom of Thailand
และนําเสนอเพื่อพิจารณาในการประชุมสภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัยต่อไป

ระเบียบวาระที่ 5.2 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) แผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement
Plan) ประจําปีการศึกษา 2558 (จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ปีการศึกษา 2557)
สาระสําคัญโดยย่อ
ตามที่มหาวิทยาลัย ได้ รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557
ไปเมื่อวันที่ 10 – 11 พฤศจิกายน 2558 เรียบร้อยแล้วนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน และเป็นการพัฒนางานด้านประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น งานประกัน
คุณภาพ จึงได้ดําเนินการจัดทํา (ร่าง) แผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) ประจําปี
การศึกษา 2558 (จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557) เพื่อเป็นการติดตาม
ตรวจสอบผลการพัฒนาของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง นั้น
เรื่องนี้ได้ผ่านการพิจารณาของการประชุมดังต่อไปนี้
1. ผ่านมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan)
ประจําปีการศึกษา 2558 ระดับมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2559 มีมติเห็นชอบ
2. ผ่านมติ ที่ ประชุ มคณะทํ างานพั ฒนาระบบประกั นคุณภาพ ครั้งที่ 1/2559 เมื่ อวันที่ 19
มกราคม 2559 มีมติเห็นชอบ
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 3/2559
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3. ผ่ านมติ ที่ ประชุมคณะกรรมการผู้รั บผิ ดชอบตั วชี้วั ด ระดั บมหาวิทยาลัย เมื่ อวั นที่ 27
มกราคม 2559 มีมติเห็นชอบ
4. ผ่านมติ ที่ ประชุ มคณะกรรมการดํ าเนิ นงานประกั นคุ ณภาพ ครั้ งที่ 1/2559 เมื่ อวั นที่ 4
กุมภาพันธ์ 2559 มีมติรับทราบ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) มีขอ้ เสนอแนะ ดังต่อไปนี้
1. ขอให้ทุกหน่วยงานได้ทบทวนกิจกรรม เพื่อกําหนดเป้าหมายร่วมกันให้ได้ค่าเฉลี่ย 4.00
2. เร่งพัฒนาคุณวุฒิและตําแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น อธิการบดีมอบหมายให้รองอธิการบดี
ฝ่ายบริหารทําแผนพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน
3. กํ ากั บ ติ ดตาม การบริ หารจั ดการหลั กสู ตรให้ เป็ นไปตามเกณฑ์ มาตรฐานหลั กสู ตร
อธิการบดีมอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
4. การเขียนแบบกว้าง ๆ ทําให้ไม่ทราบว่ามีจุดเด่นในเรื่องอะไร
5. จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนาบางอย่างยังไม่ครบ และไม่สอดคล้องกัน
มติ/ความเห็นของที่ประชุม
เห็นชอบ (ร่าง) แผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement Plan) ประจําปีการศึกษา
2558 (จากผลการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน ปี ก ารศึ ก ษา 2557) และให้ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ
แต่ละโครงการ/กิจกรรม ทบทวนแผนดังกล่าว ดังต่อไปนี้
1. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ทบทวนแผนในองค์ประกอบที่ 1 และ 5
2. รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน ทบทวนแผนในองค์ประกอบที่ 2 และ 5
3. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ทบทวนแผนในองค์ประกอบที่ 1 และ 5
4. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ทบทวนแผนในองค์ประกอบที่ 1
5. รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและกฎหมาย ทบทวนแผนในองค์ประกอบที่ 1
6. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ และสหกิจศึกษา ทบทวนแผนในองค์ประกอบที่ 3
7. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายงานประชาสัมพันธ์ ทบทวนแผนในองค์ประกอบที่ 5
8. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายงานประกันคุณภาพ ทบทวนแผนในองค์ประกอบที่ 5
9. ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ทบทวนแผนในองค์ประกอบที่ 2 และ 3
10. ผู้อํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา ทบทวนแผนในองค์ประกอบที่ 4

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
ระเบียบวาระที่ 6.1 กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2559
สาระสําคัญโดยย่อ
มหาวิ ท ยาลั ย กํ า หนดให้ มี ก ารประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย (ก.บ.)
ครั้งที่ 3/2559 โดยพร้อมเพรียงกัน ในวันอังคารที่ 22 มีนาคม 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม
อยุธยา – อาเซียน สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 3/2559
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ระเบียบวาระที่ 6.2 ข้อเสนอแนะจากแต่ละหน่วยงาน
- ไม่มี เลิกประชุมเวลา 17.20 น.
นางนงคราญ
รศ.ดร.นพวรรณ

คงสมทรง
ธีระพันธ์เจริญ

ผู้จัดทํารายงานการประชุม
ผู้ตรวจบันทึกการประชุม
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