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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริห ารมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 2/2558
วันอังคารที่ 24 กุมภาพันธ 2558 เวลา 13.30 – 16.52 น.
ณ หองประชุมอยุธ ยา – อาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธ ยา
--------------------------------------------------

ผูที่มาประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

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

ธีระพันธเจริญ
บํา รุงเวช
คลายมุข
ภูสาระ
สมัครกิจ
มหันตรัต น
เจริญผล
ทามาลี

รักษาราชการแทนอธิการบดี
ประธาน
รองอธิการบดีฝายบริหาร
กรรมการ
รองอธิการบดีฝายนโยบายและแผน
กรรมการ
รองอธิการบดีฝายวิชาการ
กรรมการ
รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา
กรรมการ
รองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษและกฎหมาย กรรมการ
ผูชวยอธิการบดีฝายงานประกันคุณภาพ
กรรมการ
ผูชวยอธิการบดีฝายบริการวิชาการและ
สหกิจศึกษา
กรรมการ
9. อาจารยสุทัศน
อูทอง
ผูชวยอธิการบดีฝายอาคารสถานที่ฯ
กรรมการ
10. อาจารย ดร.ภาคิน โชติเวศยศิลป ผูชวยอธิการบดีฝายประชาสัมพันธ
กรรมการ
11. อาจารย ดร.อมรรัตน สนั่นเสียง
คณบดีคณะครุศาสตร
กรรมการ
12. ผศ.ดร.หทัยรัตน ทรรพวสุ
คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร กรรมการ
13. อาจารย ดร.ศานติ เล็กมณี
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
กรรมการ
14. รศ.ดร.ชูสิทธิ์
ประดับเพ็ชร ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
กรรมการ
15. อาจารย ดร.จงกล เฮงสุวรรณ
ผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา
กรรมการ
16. ผศ.ธนู
บุญญานุวัตร ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
กรรมการ
17. อาจารย ดร.เอนก รักเงิน
(แทน) รักษาราชการแทนผูอํานวยการ
สํานักงานบัณฑิตศึกษา
กรรมการ
18. อาจารยประพันธ แสงทองดี
ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ
กรรมการ
19. นางปาณิสรา
ผดุงรัตน
(แทน) ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน กรรมการ
20. นางสาวพรสวรรค คลายกัน
ผูอํานวยการกองกลาง
กรรมการ
21. นางลักขณา
เตชวงษ
ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา
กรรมการ
22. นางสุนทรี
โพธิกุล
ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี
กรรมการ
23. นางศิขรินทร
สุวรรณทัศน นิติกร
ผูชวยเลขานุการ
24. น.ส.กาญจนพิชญา ภิญญา รักษาการหัวหนางานกิจการคณะกรรมการ ผูชวยเลขานุการ
25. นางนงคราญ
คงสมทรง
เจาหนาที่บริหารงานทัว่ ไป
ผูชวยเลขานุการ
26. นางปยะนุช
สุขเพ็ชร
เจาหนาที่บริหารงานทัว่ ไป
ผูชวยเลขานุการ
27. นางจิราพร
พัฒนธนกิจ
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ผูชวยเลขานุการ
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ผูไมมาประชุม
1. ผศ.ศานิต
2. นางสารภี

สวัสดิกาญจน คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
พูลศิริ
ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา

ติด ราชการ
ติด ภารกิจ

ผูเขารวมประชุม
1.
2.
3.
4.
5.

นางสาวกาญจนา
นางอรัญญา
นางวิรินดา
วาที่รอยตรีห ญิงรัตติยา
นางสาววลัยทิพย

เงินออน หัวหนาสํานักงานคณะครุศาสตร
จงกลรัตน หัวหนาสํานักงานคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มีบํารุง
หัวหนาสํานักงานคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
พาวินัย หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา
พิมพสุธีถิรชา หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษา
6. นางสาวพิจิกามาศ
แยมบู
ปฏิบั ติ ห นา ที่ หั ว หนา สํา นักงานผูอํา นวยการสํ า นัก งาน
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
7. นางสาวเบญจลักษณ ชิดชาญชัย หัวหนางานประกันคุณภาพ

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 รายงานการครบวาระของคณะกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ
สาระสําคัญโดยยอ
ดวยวาระการดํารงตําแหนงของคณะกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการจะครบวาระ 3 ป
ในวันที่ 21 มีนาคม 2558 ตามขอ 10 แหงขอบังคับ มหาวิท ยาลัยราชภัฏพระนครศรี อยุ ธ ยา ว า ด ว ย
สภาคณาจารยและขาราชการ พ.ศ. 2554 และในกรณีที่สภาคณาจารยและขาราชการพ นจากตํ า แหนง
ตามวาระ แตยังมิไดมีการเลือกตั้งสภาคณาจารยและขาราชการใหม ใหสภาคณาจารยแ ละขา ราชการ
ซึ่งพนจากตําแหนงปฏิบัติหนาที่ต อไปจนกวาจะมีการแตงตั้งสภาคณาจารยและขาราชการขึน้ ใหม นั้น
ในการนี้ สภาคณาจารยและขาราชการเห็นสมควรรายงานตอมหาวิทยาลัยถึงการหมดวาระ
ของกรรมการทุกทา น เพื่อประโยชนของมหาวิท ยาลัย จึงเห็นควรเสนอใหมหาวิท ยาลัยดํา เนินการแตงตั้ง
คณะกรรมการเลือกตั้งจํานวนไมนอยกวา 5 คน โดยมีอธิการบดีเปนประธาน เพื่ อทํ า หนา ที่ ดํ า เนินการ
เลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ ตามขอกฎหมายที่เกี่ยวของตอไป
มติ/ความเห็นของที่ประชุม
รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 1.2 การประชุ ม คณะกรรมการพั ฒน าสุ ขภาพกายและสุ ขภาพจิ ต
และการประชุมคณะกรรมการบานพัก
สาระสําคัญโดยยอ
เมื่ อวั นที่ 24 กุม ภาพั น ธ 2558 มี ก ารประชุ ม คณะกรรมการพั ฒ นาสุข ภาพกาย
และสุขภาพจิต และมีการประชุมคณะกรรมการบา นพั ก เพื่ อแกป ญ หาการกอสร า งอาคารที่ ไ ด รั บ
งบประมาณในปงบประมาณ 2558 และหารือเรื่ องการจั ด สรรบุ ค ลากรเพื่ อไปปฏิบั ติ ง านที่ อาคาร
หลังใหม อีกทั้งยังมีการหารือเรื่องการรื้อถอนบา นพักของอาจารยบางทา น จากการประชุมปรากฏว า
มีอาจารย จํา นวน 8 ราย ที่ ไ ด รั บ ผลกระทบจากการรื้ อบ า นพั ก และอีก 1 รายให ร อเรื่ องไว กอน
เพื่อนํามาพิจารณาอีกครั้ง
มติ/ความเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 1.3 การกลั่ นกรองเรื่ อ งที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ต อ งเสน อสภามหาวิ ท ยาลั ย
เพื่อพิจารณา
สาระสําคัญโดยยอ
สภามหาวิท ยาลัยใหความสําคัญกับคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ซึ่งถื อได ว า
เปนตัวแทนของสภามหาวิท ยาลัย เนื่องจากอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.)
คื อ การกลั่นกรองเรื่ องที่ ม หาวิ ท ยาลัย ต องเสนอสภามหาวิ ท ยาลัย เพื่ อพิ จ ารณา โดยนายกสภา
มหาวิท ยาลัยตองการใหเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารใหสิ้นสุดที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.)
สว นเรื่ อ งที่ เกี่ ย วกับ นโยบายให นํา เข า สภามหาวิ ท ยาลั ย เรื่ อ งใดก็ ต ามที่ ต อ งมี การกลั่น กรอง
กอนนําเขาสภามหาวิทยาลัย ขอใหพิจารณาเรื่องอยางจริงจัง
มติ/ความเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 1.4 การพบผูวาราชการจังหวัดอางทอง และเยี่ยมศูนยอุดมศึกษาอางทอง
สาระสําคัญโดยยอ
เมื่อสัปดาหที่ผานมา ดร.เกษม บํา รุงเวช รศ.ดร.นพวรรณ ธีระพันธเจริญ และอาจารย
ธาตรี มหันตรัต น ไดไปพบผูวาราชการจังหวัดอางทอง และได แ นะนํา ว า มหาวิ ท ยาลัย ได ดู แ ลพื้ นที่
บริการวิชาการของศูนยอุดมศึกษาอางทอง และไดเยี่ยมชมพื้นที่ศนู ยอุดมศึกษาอางทอง ซึ่งมีความพรอม
ในดานตาง ๆ หากผูบ ริหารตองการใชบริการที่ศูนยอุดมศึกษาอางทองก็สามารถดําเนินการได
มติ/ความเห็นของที่ประชุม
รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 1.5 การเตนแอโรบิคเพื่อสุขภาพ
สาระสําคัญโดยยอ
ทุกวันพุธ ตั้งแตเวลา 15.30 น. ขอเชิญชวนแตละหนวยงานรวมเตนแอโรบิ ค เพื่ อสุขภาพ
ณ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิท ยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มติ/ความเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 2.1 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2558
สาระสําคัญโดยยอ
มหาวิ ท ยาลั ย ได กํ า หนดให มี ก ารประชุม คณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย
ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันอังคารที่ 27 มกราคม 2558 เวลา 13.30 น. ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน
มหาวิท ยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
เลขานุการคณะกรรมการบริ หารมหาวิ ทยาลัย นําเสนอรายงานการประชุ ม ครั้ งที่ 1/2558
เพื่อขอใหท ี่ประชุมรับรองรายงานการประชุม
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รั บ รองรายงานการประชุม คณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลัย ครั้ ง ที่ 1/2558
โดยมีการแกไข ดังตอไปนี้
1. หนา 2 – 4 ระเบียบวาระที่ 1.3 เพิ่มเติมขอความวา “และขอใหแตละหนวยงานแจ ง
ภารกิจที่จะดํา เนินงานในเดือนตอไปดวย”
2. หนา 2 – 8 ระเบียบวาระที่ 4.7 บรรทัด สุดทาย ตัดคําวา “Ffp” ออก
3. หนา 2 – 9 ระเบียบวาระที่ 4.8 ตัดขอความวา “ไดใหเจาหนาที่ไดจัดทําบัญชีแลว” ออก

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 1/2558
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 1/2558 เมื่อวันอังคารที่ 27 มกราคม 2558 ดังตอไปนี้
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ระเบียบ
วาระที่
5.1

5.2

เรื่อง
ขอความเห็ น และขอ เสนอแนะ
แผนพั ฒ นาคุ ณภาพ (Quality
Improvement Plan) ประจําป
การศึ ก ษา 2557 (จากผลการประเมิน
คุ ณ ภาพการศึก ษาภายใน ประจําป
การศึ ก ษา 2556)
ขอความเห็ น ชอบการจั ดตั้ง ส วนงาน
ภายในและการปรั บปรุงลัก ษณะงาน
เพื่ อ กํา หนดอัต รากํา ลั ง

มติที่ประชุม/ขอเสนอแนะ
และขอสั่งการ

ผลการปฏิบัติตามมติ

เห็นชอบแผนพัฒนาคุณภาพ (Quality
- แจงมติก ารประชุมใหแกหนวยงาน
Improvement Plan) ประจําปก ารศึกษา
ที่เกี่ยวของไดรับทราบ
2557 (จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษา - นําเสนอสภามหาวิทยาลัย ในวันที่ 18
ภายใน ประจําปก ารศึกษา 2556)
กุมภาพันธ 2558 มติที่ป ระชุมเห็นชอบ
- ประกาศใหแตละหนวยงานไดรับทราบ
เห็นชอบในหลัก การการจัดตั้งสวนงาน
ภายในและการปรับปรุงลักษณะงาน
เพื่อกําหนดอัตรากําลัง และดําเนินการ
แตงตั้งคณะกรรมการทบทวนโครงสรางงาน
และอัตรากําลัง โดยมีหนวยงานที่เกี่ยวของ
มาเปนคณะกรรมการ เพื่อทําหนาที่ใน
การวิเคราะหรายละเอีย ด กําหนดแนวทาง
ในการดําเนินงาน การจัดตั้งใหสูเปาหมาย
การกําหนดหลัก เกณฑ วิธ ีการ และ
แบบฟอรม และนําเสนอคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) อีกครั้งหนึ่ง
กอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป

- แจงมติก ารประชุมใหแกหนวยงาน
ที่เกี่ยวของไดรับทราบ
- นํา (ราง) คําสั่งคณะกรรมการทบทวน
โครงสรางงานและอัตรากําลังนําเสนอ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.)

ระเบียบวาระที่ 4 แจงผลและนําเสนอแผนงานที่จะดําเนินการของหนวยงานตาง ๆ
ระเบียบวาระที่ 4.1 คณบดีค ณะครุศ าสตร
สาระสําคัญโดยยอ
1. เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ 2558 คณะครุศาสตรใหการตอนรับคณะครุศาสตรมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเทพสตรีเพื่อสรางเครือขายนักศึกษา และจัดทําขอตกลงร ว มกัน (MOU) เกี่ย วกับ การประกัน
คุณภาพการศึกษา ณ หองประชุม 204 อาคารศูนยการศึกษาพิเศษ
2. เมื่อวันที่ 6 – 8 กุมภาพันธ 2558 คณะครุศาสตรรวมกับสํานักงานเขตพื้นที่การศึก ษา
อางทอง จัดอบรมการจัดการเรียนรูบ ูรณาการ STEM Education ระดับ ประถมศึกษาใหกับครูผูสอน
ระดับ ประถมศึกษากลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิ ต ศาสตร การงานอาชีพ และเทคโนโลยี
เพื่อพัฒนาศักยภาพของครูในการจัด กิจ กรรมการเรี ย นการสอน ณ สํา นักงานเขตพื้ นที่ การศึ กษา
ประถมศึกษาอางทอง
3. เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ 2558 คณะครุ ศ าสตร นํา นักศึ กษาเขา ร ว มโครงการสัม มนา
ผูนํานักศึกษาคณะครุศาสตร มหาวิท ยาลัยราชภัฏกลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือสูการพัฒนาวิชาชี พ ครู
เพื่ อเป นการสร า งเครื อข า ยนิสิ ต นักศึ กษาครู ภาคตะวั นออกเฉี ย งเหนื อ ณ ห องประชุม ชอแก ว
มหาวิท ยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
4. เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ 2558 โรงเรียนสาธิตมัธ ยมจั ด กิจ กรรมแสดงผลงานนักเรี ย น
“สาธิตสําแดงสด 2” ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
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5. เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ 2558 คณบดีคณะครุศาสตรเขารวมพิธีเปด กิจกรรมเยี่ยมบ า น
นักเรียนที่มีฐานะยากจน ขาดแคลน สมควรไดรับการชวยเหลือ ในเขตพื้นที่การศึ กษาประถมศึ กษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ณ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พระนครศรีอยุธยา เขต 1
6. เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ 2558 คณะครุศาสตรจัด กิจกรรมสืบสานวั ฒนธรรมชาวพุ ท ธ
บุค ลากรและนักศึกษาไดรวมกันถวายภัตตาหารเชา แด พ ระภิกษุ สงฆ ถวายไทยธรรม ถวายป นโต
ภัตตาหารเพล และตักบาตรขาวสารอาหารแหง ณ อาคารศูนยการศึกษาพิเศษ
7. เมื่อวันที่ 13 – 15 กุมภาพันธ 2558 คณะครุศาสตรรว มกับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพระนครศรี อยุ ธ ยาเขต 1 จั ด อบรมการจั ด การเรี ย นรู บู ร ณาการ STEM Education
ระดับ ประถมศึกษา ใหกับครูผูสอนระดับประถมศึกษากลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร คณิตศาสตร
การงานอาชีพ และเทคโนโลยี เพื่ อพั ฒนาศั กยภาพของครู ใ นการจั ด กิจ กรรมการเรี ย นการสอน
ณ หองประชุม 204 อาคารศูนยการศึกษาพิเศษ
8. เมื่ อ วั น ที่ 14 – 15 กุ ม ภาพั นธ 2558 สาขาวิ ช าสั ง คมศึ กษา คณะครุ ศ าสตร
จัดโครงการบริการวิชาการ อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ประวัติศาสตรค ูครูไทย ใหกับครูและบุ ค ลากร
ทางการศึกษา โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหมีความรูความเขาใจประวัติศาสตรค วามเปนมา ความสํ า คั ญ
ของวิชาประวัติศาสตรและสามารถนําไปประยุกตใ ชในการจัดการเรียนการสอน ณ หองประชุม 317
9. เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ 2558 คณะครุศาสตรทําการสอบสัมภาษณนักเรียนเพื่อคัดเลือก
เขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี ประจํ า ป การศึ กษา 2558 สาขาวิ ชาการประถมศึ กษา การสอน
ภาษาไทย พลศึกษา การสอนภาษาอังกฤษ การศึก ษาปฐมวั ย คอมพิ ว เตอร ศึ กษา คณิ ต ศาสตร
วิ ท ยาศาสตร และสัง คมศึ กษา ณ อาคาร 6, 7, 36 และหอประชุม มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา
10. เมื่ อวั นที่ 18 กุม ภาพั นธ 2558 โรงเรี ย นสาธิ ต มหาวิ ท ยาลั ย ราชภัฏรํ า ไพพรรณี
ไดนําคณะผูบริหาร คณาจารย นักศึกษา และเจาหนาที่ เขา ศึ กษาดู ง านรู ป แบบการจั ด กิจ กรรม
การเรี ย นการสอนรวมทั้ ง การจั ด กิจ กรรม การจั ด สภาพแวดลอมภายในและภายนอกห องเรี ย น
การใชนวัตกรรมในการจัดประสบการณของโรงเรียนสาธิต ตลอดจนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นปญหา
และขอแกไขเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ณ โรงเรียนสาธิต ปฐมวัย โรงเรียนสาธิตประถมสาธิต และโรงเรียน
สาธิตมัธยม
11. ในวันที่ 28 กุมภาพันธ 2558 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยจัดโครงการบริ การวิ ชาการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ STEM Education กับการพัฒนาเด็กปฐมวัยในศตวรรษที่ 21 ณ หองประชุม 204
อาคารศูนยการศึกษาพิเศษ
12. ในวั นที่ 7 มี น าคม 2558 จั ด อบรมการจั ด การเรี ย นการสอนในศตวรรษที่ 21
ใหกับคณาจารยคณะครุศาสตร ณ จังหวัดชลบุรี
13. ในวั นที่ 8 มี นาคม 2558 จั ด อบรมการวั ด และประเมิ นผลในระดั บ อุด มศึ กษา
ใหกับคณาจารยคณะครุศาสตร ณ จังหวัดชลบุรี
14. ในวันที่ 11 มีนาคม 2558 จัด กิจกรรมวัฒนธรรมอยุธยาสูการพัฒนาอาเซียน ครั้งที่ 1
“ภูมิวัฒนธรรมอยุธยา – อาเซียน” ใหกับนักศึกษาคณะครุศาสตร และผูสนใจทั่ ว ไป ประกอบด ว ย
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กิจกรรมตาง ๆ เชน กิจกรรมเสวนาชาติพันธุ แ ละกลุม วั ฒนธรรม กิจ กรรมเสวนาภาษาในอาเซีย น
กิจกรรมนิทรรศการประเทศและกลุมวัฒนธรรมอาเซียน ณ อาคาร 100 ป
15. ในวันที่ 14 มีนาคม 2558 สาขาวิชาการศึกษาพิ เศษฯ จั ด โครงการบริ การวิ ชาการ
อบรมใหคํา ปรึกษาสําหรับครูพี่เลี้ยงบุคลากรทางการศึกษาและผูปกครองเด็ กที่ มี ค วามต องการพิ เศษ
ในโรงเรียนเรียนรวม ณ หองประชุม 204 อาคารศูนยการศึกษาพิเศษ
16. ในวันที่ 14 – 15 มีนาคม 2558 สาขาวิชาคณิตศาสตรจัด โครงการบริ การวิ ชาการ
อบรมเชิ ง ป ฏิ บั ติ ก ารการสร า งสื่ อคณิ ต ศาส ตร ร ะดั บ ปร ะถมศึ ก ษา ณ ห อ งป ระชุ ม 20 4
อาคารศูนยการศึกษาพิเศษ
17. ในวันที่ 15 มีนาคม 2558 สาขาวิชาการศึกษาพิเศษฯ จั ด โครงการบริ การวิ ชาการ
อบรมการคัดกรองเด็กกลุมเสี่ยงตอการเปดปญหาทางการเรียนรู (LD) ระดับ ปฐมวัย ณ ห องประชุม
204 อาคารศูนยการศึกษาพิเศษ
18. ในวันที่ 21 – 22 มีนาคม 2558 กลุมวิชาชีพครูจัดโครงการบริการวิชาการ อบรมเชิง
ปฏิบัต ิการ การพัฒนาทักษะการสื่อสารของครู สื่อสารอย า งไรกับ นักเรี ย นไทยในศตวรรษที่ 21
ณ หองประชุม 204 อาคารศูนยการศึกษาพิเศษ
19. ในวันที่ 23 – 26 มีนาคม 2558 สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึ กษา จั ด โครงการบริ การ
วิชาการ อบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคอมพิว เตอร บ นเครื่ องคอมพิ ว เตอร แ ท ป เล็ต ณ ห อง 31121
อาคาร 100 ป
20. ในวันที่ 25 มีนาคม 2558 อบรมการจั ด การความรู เพื่ อพั ฒนาระบบสารสนเทศ
ณ หองคอมพิวเตอร 622
21. ในวันที่ 25 – 26 มีนาคม 2558 สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ จัดโครงการบริการ
วิชาการ อบรมเชิ ง ปฏิบั ติ การ English for ASEAN : Basic Writing II ณ ห องประชุม 204
อาคารศูนยการศึกษาพิเศษ
22. ในวันที่ 28 มีนาคม 2558 สาขาวิชาการศึกษาพิเศษฯ จั ด โครงการบริ การวิ ชาการ
อบรมการชวยเหลือเด็กกลุมเสี่ยงตอการเกิดปญหาทางการเรียนรู (LD) ระดั บ ปฐมวั ย ณ ห องประชุม
204 อาคารศูนยการศึกษาพิเศษ
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.2 คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
สาระสําคัญโดยยอ
1. เมื่ อ วั น ที่ 4 กุม ภาพั นธ 2558 จั ด กิ จ กรรมป ใ หม นัก ศึ ก ษาคณะมนุ ษ ยศาสตร
และสังคมศาสตร ป 2558 ณ บริเวณลานหนาอาคาร 1
2. เมื่อวันที่ 5 – 8 กุมภาพันธ 2558 สาขาวิชาสหวิทยาการอิสลาม รวมกับคณะกรรมการ
กลางอิสลามแหงประเทศไทย จัดนิทรรศการศิ ลปะอิสลาม เนื่องในโอกาส The 2nd Chiang Mai
Halal International Fair : CHIF 2015 ณ ศู นย การค า เซ็นทรั ลพลาซา เชีย งใหม แอร พ อร ต
จังหวัดเชียงใหม
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิท ยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธ ยา ครั้งที่ 3/2558

[2-9]
3. เมื่ อ วั นที่ 6 กุ ม ภาพั น ธ 2558 คณะมนุ ษ ยศาสตร แ ละสัง คมศาสตร ร ว มกั บ
ฝา ยประชาสัม พั นธ ม หาวิ ท ยาลัย ราชภัฏพระนครศรี อยุ ธ ยา จั ด กิจ กรรมแนะแนวการศึ กษาต อ
มหาวิท ยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาใหกับนักเรี ย นโรงเรี ย นเสนา “เสนาประสิท ธิ์ ” อํา เภอเสนา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
4. เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ 2558 นักศึกษา และคณาจารย สาขาวิชาดนตรี รวมบรรเลง
ดนตรีไทยในกิจกรรมการแสดง “สาธิตสําแดงสด 2 ตอน : รวมพลังแผนดิน “ ซึ่งจัดโดย โรงเรียนสาธิ ต
มัธยม มหาวิท ยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ณ หอประชุมมหาวิท ยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
5. เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ 2558 คณาจารยคณะมนุษยศาสตรและสัง คมศาสตร ร ว มกับ
งานประชาสัมพันธ มหาวิท ยาลัยราชภัฏพระนครศรี อยุ ธ ยา จั ด นิท รรศการแนะแนวการศึ กษาต อ
มหาวิท ยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ณ โรงเรียนบางปลามา “สูงสุมารผดุงวิทย” จังหวัดสุพรรณบุรี
ใหกับนักเรียนในงานนิทรรศการบริการวิชาการ ครั้งที่ 1
6. เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ 2558 อบรมใหความรูเ กี่ยวกับการประกันคุณภาพใหนักศึกษา
ชั้นป ที่ 1 คณะมนุษ ยศาสตร แ ละสัง คมศาสตร วิ ท ยากรโดยอาจารย ดร.สุว นิต ย รุ ง ราตรี
ณ หองประชุมอาคาร 100 ป ศูนยภาษาและคอมพิวเตอร มหาวิท ยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
7. เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ 2558 อบรม “การเรี ย นการสอนที่ เนนผูเรี ย นเป นสํา คั ญ ”
วิทยากรโดย รศ.ดร.สจีวรรณ ทรรพวสุ อาจารยประจํา มหาวิท ยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และอาจารย
ดร.สุทธิพงศ บุญผดุง อาจารยประจํามหาวิท ยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ณ หอง 43107 อาคาร 43
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
8. เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ 2558 คณบดีและคณาจารยสาขานิเทศศาสตร ร ว มหารื อกับ
บก.ขาว ATV ในการจัดทําขอตกลงความรวมมื อทางวิ ชาการ ณ ห องประชุม 43110 อาคาร 43
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
9. เมื่ อวั นที่ 14 กุ ม ภาพั นธ 2558 ผู บ ริ ห ารและคณาจารย คณะมนุษ ยศาสตร
และสังคมศาสตร รวมกิจกรรมทําบุญเลี้ยงพระสงฆ ถวายพระพรชัยมงคล และมอบเกีย รติ บั ต รให กับ
ผูทําคุณประโยชนแกมหาวิท ยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เนื่องในวั นพระราชทานนาม “สถาบั น
ราชภัฏ” ณ ลานเอนกประสงค กองพัฒนานักศึกษา มหาวิท ยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
10. เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ 2558 คณาจารยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรรวมกับ
งานประชาสัมพันธ มหาวิท ยาลัยราชภัฏพระนครศรี อยุ ธ ยา จั ด นิท รรศการแนะแนวการศึ กษาต อ
มหาวิท ยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ณ โรงเรียนสตรีอางทอง จังหวัดอางทอง ใหกับนักเรียนในงาน
นิทรรศการบริการวิชาการ ครั้งที่ 1
11. เมื่อวันที่ 16 – 17 กุมภาพันธ 2558 ศูนยภาษา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
จัดวิทยากรบรรยาย กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา หัวขอ “เทคนิ ค การสื่อสารภาษาอัง กฤษแบบ
เจาของภาษา” และ “ภาษาและวั ฒนธรรมอาเซีย น” วิ ท ยากรโดย อาจารย นวเดช ยงไสว และ
นายปท พงษ ชื่นบุญ ณ โรงแรมวรบุรีอโยธยา คอนเวนชั่น รีสอรท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
12. เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ 2558 อบรม “การวัดและประเมินผล” วิทยากรโดย อาจารย
ดร.อมรรัตน สนั่นเสียง ณ หอง 43107 อาคาร 43 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
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13. เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ 2558 อบรมการแลกเปลี่ยนความรู “บุค ลิกภาพสํา หรั บ ครู ”
วิทยากรโดย ผศ.วิชชุกร นาคธน และอาจารย ดร.จงกล เฮงสุว รรณ ณ ห อง 43107 อาคาร 43
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
14. เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ 2558 ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ ครั้งที่ 1/2558
ประจํา ปการศึกษา 2557 ณ หองประชุม 43110 อาคาร 43 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
15. เมื่ อวั นที่ 20 กุม ภาพั นธ 2558 ปฐมนิเทศพนักงานมหาวิ ท ยาลัย สายสนับ สนุ น
ประจํา ป 2558 ณ หองประชุม 43110 อาคาร 43 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
16. เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ 2558 จัดกิจกรรมรัฐประศาสนศาสตร “อาสาเพื่ อสัง คม”
ณ โรงเรียนวัดตะกู อําเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
17. ในวันที่ 23 , 26 กุม ภาพั นธ และ 3 มี นาคม 2558 จั ด อบรมภาษาญี่ ปุ นให กับ
บุค คลภายนอก วิทยากรโดย อาจารยบวรศรี มณีพงษ ณ โรงเรียนวัดดอนพุทธา อําเภออุทัย จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.3 คณบดีค ณะวิทยาการจัด การ
สาระสําคัญโดยยอ
1. คณะวิ ท ยาการจั ด การจั ด ประชุม เพื่ อ ร า งยุ ท ธศาสตร ใ นการวางแผนอนาคต
ของการประเมินคณาจารย
2. คณะวิ ท ยาการจั ด การได ว างแผนในการสง นัก ศึ กษาไปศึ กษาที่ ป ระเทศกัม พู ช า
ณ มหาวิ ท ยาลัย ASEAN EURO UNIVERSITY (AEU) จํ า นวน 30 คน ซึ่ง เป น นโยบาย
ของมหาวิท ยาลัยที่ตองการจะแลกเปลี่ยนนักศึกษา โดยจะไปเรี ย นในชว งป ด ภาคเรี ย น ขณะนี้ไ ด
ดํา เนินการติด ตอและไดหารือกับงานการเงินและบัญชีแลววาสามารถสงนักศึกษาไปได โดยสามารถเบิก
คา น้ํามันได และทางมหาวิท ยาลัย ASEAN EURO UNIVERSITY มีหอพักใหฟรี
3. ป ญ หาในการใชโปรแกรม SPEEXX เนื่องจากมี จํ า นวนผูเขา ใชโปรแกรมไม ถึ ง
รอยละ 50 และใกลจะหมดสัญญาแลว
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.4 คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สาระสําคัญโดยยอ
1. เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2558 จัดกิจกรรมเปดบา นวิทย
2. เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ 2558 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการทางจุ ลชีว วิ ท ยาสํา หรั บ นักเรี ย น
มัธยมศึกษา ณ หอง ศว 409
3. เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ 2558 ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
4. เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ 2558 ประชุมประจําเดือนพนักงานสายสนับสนุน
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5. เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ 2558 รวมงานแสดงวัฒนธรรมอิหราน ณ ห องประชุม อาคาร
100 ป
6. เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ 2558 ประชุมคณาจารยครั้งที่ 1/2558
7. เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ 2558 ประชุมเรงรัด และติดตามผลการใชจายงบประมาณ
8. เมื่ อ วั น ที่ 14 กุ ม ภาพั นธ 2558 คณบดี ร ว มกิจ กรรมงาน “นามราชภัฏ สง า ศรี
ดวยพระบารมีลนเกลา” ในวันพระราชทานนาม “สถาบันราชภัฏ” ณ กองพัฒนานักศึกษา
9. เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ 2558 อบรมมหัศจรรยสมุนไพร ภูมิปญญาทองถิ่น : ผลิตภัณฑ
สมุนไพร ณ โรงเรียนบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
10. เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ 2558 พิธีลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือ (MOU) ระหวา ง
มหาวิท ยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากับสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.)
ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน
11. เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ 2558 อบรมพัฒนาความสามารถดานการสอนวิท ยาศาสตร
ใหกับครูโรงเรียนมัธยม โดยอาจารยโนริคาซุ โอซูมิ ณ หอง ศว 108
12. ในวันที่ 25 – 26 กุมภาพันธ 2558 เขาประชุมประชุมการพัฒนาเครือขายการประกัน
คุ ณ ภาพ และทํ า ความร ว มมื อในงานด า นการประกัน คุ ณ ภาพกั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เลย
และมหาวิท ยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และมหาวิท ยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ
13. ในวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558 ประชุม คณะกรรมการประจํ า คณะ ครั้ ง ที่ 1/2558
ณ หอง ศว 108
14. ในวันที่ 28 กุมภาพันธ 2558 อบรมพัฒนาความสามารถด า นการสอนวิ ท ยาศาสตร
ใหกับครูโรงเรียนมัธยม โดยอาจารยโนริคาซุ โอซูมิ ณ หอง ศว 108
15. ผลการใชจายงบประมาณ ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ 2558
งบประมาณ
ไดรับจัดสรร
ใชไป (ตัดยอด)
คงเหลือ
งบประมาณแผนดิน
17,434,428.00
13,049,833.66
4,384,266.34
งบบํา รุงการศึกษา
4,745,260.00
1,687,441.00
1,176,284.00
งบ กศ.บป.
266,660.00
66,072.00
200,588.00
รวม
22,446,348.00
14,803,346.66
5,761,138.34
16. การดําเนินการเกี่ยวกั บ มาตรการประหยั ด พลัง งาน คณะได ดํ า เนินการโครงการ
ตามมาตรการประหยั ด พลั ง งาน โดยได ดํ า เนิ น การให เ จ า หน า ที่ แ ละแม บ า นดํ า เนิ น การ
ลางเครื่องปรับอากาศไปแลว ซึ่งขณะนี้ไดด ําเนินการลา งไปแลว บางสว น โดยจะทยอยดํ า เนินการ
ไปจนครบ
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 4.5 ผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา
สาระสําคัญโดยยอ
1. เดือนกุมภาพันธถึงเดือนมีนาคม 2558 จัดทํา วารสารอยุธยาศึกษา ฉบับที่ 1 ณ สถาบัน
อยุธยาศึกษา
2. ในวั นที่ 25 กุ ม ภาพั นธ 2558 จั ด กิจ กรรมศิ ลปวั ฒนธรรมให ค ณะครู นักเรี ย น
จากโรงเรียนนานาชาติ คริส กรุงเทพฯ ณ สถาบันอยุธยาศึกษา
3. ในวันที่ 11 มีนาคม 2558 จัดโครงการวัฒนธรรมอยุธยาสูการพัฒนาอาเซีย น ครั้ ง ที่ 1
ประกอบดวยกิจกรรมเสวนาประวัติศาสตรภูมิภาค กิจกรรมเสวนาศาสนาในอาเซียน กิจ กรรมเสวนา
ชาติพันธุและกลุมวัฒนธรรม กิจกรรมเสวนาภาษาในอาเซียน ณ อาคาร 100 ป
4. ในวั น ที่ 13 – 15 มี น าคม 2558 ศึ ก ษาดู ง านบั น ทึ ก ความร ว มมื อ (MOU)
กับ มหาวิ ท ยาลัย ราชภั ฏเพชรบุ รี เรื่ องงานประกันคุ ณ ภาพการศึ กษา พร อมประชุม ทบทวน
แผนยุทธศาสตรสถาบันอยุธยาศึกษา ณ จังหวัดเพชรบุรี
5. ในวั นที่ 27 มี นาคม 2558 ประชุม คณะกรรมการประจํ า สถาบั นอยุ ธ ยาศึ กษา
ครั้งที่ 2/2558 ณ สถาบันอยุธยาศึกษา
6. ไดรับงบประมาณจากมหาวิทยาลัย เพื่อใชในการปรับปรุงพื้นดา นบน ดังนั้นจึงขอปด
ใหบริการนิทรรศการเปนการชั่วคราว
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบี ย บวาระที่ 4.6 ผู อํา นวยการสํา นั ก วิท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
สาระสําคัญโดยยอ
1. เมื่อวันเสารท ี่ 10 มกราคม 2558 กิจกรรมงานวันเด็ก ประจําป พ.ศ. 2558
2. เมื่อวันที่ 21 – 23 มกราคม 2558 สํา นักวิ ท ยบริ การและเทคโนโลยี สารสนเทศ
ไดมอบหมายใหผูบริห ารและบุคลากร จํานวน 8 คน เขา ร ว มอบรมเชิง ปฏิบั ติ การ เรื่ อง การดํ า เนิน
กิจกรรมบนระบบเครือขายสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 30
3. เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2558 ผูบ ริ ห ารและเจ า หนา ที่ ไ ด เขา ร ว มรั บ ฟ ง การบรรยาย
เรื่อง การจัดการความรูดานงานประกันคุณภาพการศึกษา
4. เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2558 โครงการ “สานใจไทย สูใจใต” พิเศษ รุนที่ 1 โดยไดรับ
มอบหมายใหเปนคณะกรรมการฝายโสตทัศนูปกรณ ทําหนาที่ในการจัดเตรียมและควบคุม ดูแลอํานวย
ความสะดวกดานโสตทัศนูปกรณ เครื่องเสียง จัดเตรียมจอโปรเจคเตอร และอุป กรณ อื่น ๆ สํา หรั บ
ฉายภาพยนตร
5. เมือ่ วันศุกรที่ 6 กุมภาพันธ 2558 กิจ กรรมสง เสริ ม นิสัย รั กการอา นเพื่ อมุ ง สูอาเซีย น
ครั้งที่ 2 “ประวัติศาสตรไ ทย กาวไกลสูอาเซียน”
6. เมื่อวันที่ 6 – 11 กุมภาพันธ 2558 ผูบริหารพรอมดวยบุค ลากร จํานวน 2 ราย ไดเขา
รวมอบรม “กลยุทธการพัฒนาหองสมุด สําหรับคนรุนใหม” ณ สํานักวิทยบริการฯ (สํานักหอสมุ ด และ
ทรัพยากรการเรียนรู) มหาวิท ยาลัยขอนแกน
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิท ยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธ ยา ครั้งที่ 3/2558
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7. เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ 2558 งานสัปดาหวัฒนธรรมอิห ร า น “A day wity Iranian
Culture & Enchanting” ณ หอประชุมอาคาร 100 ป และได รั บ มอบหมายให เป นคณะกรรมการ
ฝายโสตทัศนูปกรณ
8. เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ 2558 ไดเขารวมงานรําลึกวันครบรอบวันสถาปนามหาวิท ยาลัย
ราชภัฏ “นามราชภัฏสงาศรี ดวยพระบารมีลนเกลา” ณ บริเวณโถงเอนกประสงค อาคารกองพั ฒนา
นักศึกษา
9. เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ 2558 บุคลากรสํานักวิทยบริก ารและเทคโนโลยี สารสนเทศ
เขารวมติดตั้งเครื่องโปรเจคเตอร ในโรงเรี ย นวั ด ทางหลวง (เทพราษฏร รั ง สรรค ) อํา เภอบางซา ย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
10.สํานั กวิทยบริ การและเทคโนโลยีสารสนเทศได ดํ าเนินการจั ดทํ า หนั งสืออิ เล็ คทรอนิค ส
e – book โดยขอความอนุเคราะห จากคณาจารย ทุ กคณะ ซึ่ งได รั บ เอกสารในการจั ดทํ า ขอมู ล
ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ 2558 ดังนี้
สรุปการขอเอกสาร/ตําราหลักของคณาจารย จํานวน 20 ราย
1) คณะวิทยาการจัดการ
จํานวน 2 ราย
2) คณะครุศาสตร
จํานวน 1 ราย
3) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
จํานวน 10 ราย
4) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
จํานวน 7 ราย
ซึ่งจะดําเนินการจัด ทํา e – book ตลอดภาคเรียนนี้
11. การจัด เตรียมหองปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร สําหรับฝกอบรมใหกับนักศึกษาและบุคลากร
ตามโครงการสง เสริ ม การเรี ย นรู โปรแกรม SPEEXX ซึ่ง ใชพื้ นที่ ณ อาคาร 100 ป ห อง 31104
มีเครื่องคอมพิวเตอร จํานวน 50 เครื่อง และจัดหาอุปกรณหูฟงเพิ่มเติมใหเพียงพอแกความตองการ
12. ในวันที่ 1 มีนาคม 2558 จัดโครงการการอานเพื่อบริ การชุม ชน ครั้ ง ที่ 2 “อา นเพื่ อ
การพัฒนาชุมชน” ณ ชุมชนศรีสรรเพชญ
13. ในวันที่ 19 – 20 มีนาคม 2558 จัด งานสัปดาหหองสมุด โครงการ Library & IT Fair
2558 “สังคมการอานสูความเขมแข็งในสถานการณประชาคมอาเซียน”
14. ในวันที่ 23 – 24 มีนาคม 2558 จัดอบรมการพัฒนาทําสื่อการเรียนการสอนดวยการใช
โปรแกรม Google Application for Education ณ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร อาคาร 100 ป
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.7 ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
สาระสําคัญโดยยอ
1. เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ 2558 คณะผูบริหารและบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิท ยาลัยราชภัฏสกลนคร ไดมาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ซึ่งไดประโยชน อย า งมาก
ทํา ใหทราบวาระเบียบวาดวยการจดสิทธิบตั รของมหาวิท ยาลัยราชภัฏสกลนครทําไดด ีมาก และจะนํามา
พัฒนาตอไป
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิท ยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธ ยา ครั้งที่ 3/2558

[2-14]
2. ในวันที่ 27 กุมภาพั นธ 2558 จะเดิ นทางไปสอบถามความคิ ด เห็ นความต องการ
ของชุมชน ตามเกณฑมาตรฐานประกันคุณภาพเรื่องการบริการวิชาการ ณ หมูที่ 1 ตํ า บลคลองวั ว
อําเภอเมือง จังหวัดอางทอง ซึ่งแตละคณะไดจัดสงตัวแทนหนวยงานละ 2 คน เพื่อรวมงานนี้
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.8 ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
สาระสําคัญโดยยอ
1. เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ 2558 มีการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ณ หองประชุม
อยุธยา – อาเซียน มีเรื่องที่พิจารณา คือเรื่อง นักศึกษาที่จบการศึกษา จํา นวน 12 คน ความชัด เจน
ของบทคัดยอรายละเอียดตาง ๆ และไดมีการปรับโครงสรางของการทํางานใหมทงั้ หมด มีการจัดประชุม
ในทุก ๆ เดือน การประชาสัมพันธผานทางเว็บไซตและ Facebook ใหเปนปจจุบัน
2. ในวันเสาร – วันอาทิต ย มีการจัด ตลาดนัด และมีผมู าเขา ห องน้ํา ที่ อาคารสํา นักงาน
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ทําใหห องน้ําชํารุด ขณะนี้ไดแจงไปยั ง งานอาคารสถานที่ ฯ แลว ให ทํ า
การซอมแซม เนื่องจากตองใหบริการกับผูมาใชหองน้ํา
3. ต นไม บ ริ เวณรอบ ๆ อาคารสํา นัก งานคณะกรรมการบั ณ ฑิต ศึ ก ษา ส ว นหนึ่ ง
ไดดํา เนินการตัด แตงใหมีค วามสวยงามแลว แต สว นที่ ดํ า เนินการไม ไ ด เนื่องจากไม มี ง บประมาณ
คือการจัดหาดิน หรือปุย เพื่อบํารุงรักษาตนไมดอกไมใหมีความสวยงาม
4. ที่นั่งบริเวณตลาดนัดไมมีถังขยะใหบ ริการกับผูมาใชบริการตลาดนัด ขอใหเพิ่มจํานวน
ของถังขยะดวย
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ และมอบหมายใหผูอํา นวยการสํา นักงานอธิ การบดี ดํ า เนินการจั ด หาถัง ขยะ
เพิ่มเติมใหเพียงพอกับความตองการของผูใช

ระเบียบวาระที่ 4.9 ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี
สาระสําคัญโดยยอ
ตามที่มหาวิท ยาลัยไดมอบหมายให สํา นักงานอธิ การบดี เป นผูป ระสานงานในการจั ด
กิจกรรมวันกอตั้งโรงเรียนฝกหัด ครูครบรอบ 110 ป “รําลํา 110 ป จากโรงเรียนฝกหัดครูสูมหาวิท ยาลัย
ราชภั ฏพระนครศรี อยุ ธ ยา” เพื่ อเป น การรํ า ลึก ในพระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ ของพระบาทสมเด็ จ
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ผูกอกําเนิดโรงเรียนฝกหัด ครูเมืองกรุงเกา และรํา ลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชที่ทรงพระราชทานนาม “ราชภัฏ” ขึ้นในวั นที่ 1
กรกฎาคม 2558 ดังนั้นจึงแตงตั้งคณะกรรมการดํ า เนินการจั ด กิจ กรรมวั นกอตั้ ง โรงเรี ย นฝกหั ด ครู
ครบรอบ 110 ป “รําลึก 110 ป จากโรงเรียนฝกหัดครู สูมหาวิท ยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา”

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิท ยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธ ยา ครั้งที่ 3/2558
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เพื่อใหค ณะกรรมการที่มีหนาที่ใ นแตละกิจกรรมไดมีเวลาในการดํา เนินการ และเพื่อขอให
ที่ป ระชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ไดพิจารณา หากมีการปรั บ ปรุ ง แกไ ขให ทํ า เป น
บันทึกขอความหรือแจงมายังสํานักงานอธิการบดีใ หแกไขได
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ และใหนําหารือในการประชุมของผูบริหารตอไป

ระเบียบวาระที่ 4.10 ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ
สาระสําคัญโดยยอ
ในวันที่ 25 กุมภาพันธ 2558 จะมีการประชุม เรื่อง ทิศทางการขับเคลื่อนการดํา เนินงาน
ของสภาคณาจารยและขาราชการ ณ หอประชุมอาคาร 100 ป มหาวิท ยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ดังนั้นขอเรียนเชิญคณาจารยและพนักงานมหาวิ ท ยาลัย ทุ กท า นเขา ร ว มประชุม โดยพร อมเพรี ย งกัน
เพื่อรับฟงความคิด เห็นโดยรวมในการพัฒนามหาวิทยาลัย และเรื่ องขอบั ง คั บ ว า ด ว ยการบริ ห ารงาน
บุค คลสําหรับมหาวิท ยาลัยดวย
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.11 ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน
สาระสําคัญโดยยอ
1. เมื่อวันที่ 6 – 7 มกราคม 2558 การอบรมการประกันคุ ณ ภาพการศึ กษาภายใน
ระดับ อุดมศึกษา ปการศึกษา 2557 ณ หองประชุม อาคาร 100 ป
2. เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2558 กองนโยบายและแผน และสถาบันอุดมศึกษา เปนตัวแทน
มหาวิท ยาลัยรวมทําบุญตักบาตรขาวสารอาหารแหง ณ วัดมเหยงค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
3. เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2558 รวมกิจกรรมงานวันเด็กแหงชาติ ที่ ม หาวิ ท ยาลัย จั ด ขึ้น
โดยไดจัดเตรียมไอศกรีม มาแจกเด็ก ๆ
4. เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2558 เขารวมประชุมผูบริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัย พรอม
จัดทํา เอกสารผลการดําเนินงาน ประชาสัมพันธผูที่มารวมประชุม
5. เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2558 การประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ
ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน
6. เมื่ อวั น ที่ 16 มกราคม 2558 ร ว มทํ า บุ ญ ตั กบาตรขา วสารอาหารแห ง ที่ ท าง
คณะครุศาสตรไดจัดขึ้น
7. เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2558 การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงมหาวิท ยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน
8. เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2558 การอบรมภาษาอัง กฤษให กับ อาจารย /บุ ค ลากร และ
บุค คลภายนอก รุนที่ 1 ณ อาคาร 100 ป หอง 31113 และหอง 31114
9. เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2558 ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
(ก.บ.จ.) ณ หองประชุม 1 ชั้น 3 อาคาร 4 ชั้น ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิท ยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธ ยา ครั้งที่ 3/2558
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10. เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2558 การเตรียมการจัด ทํ า งบประมาณรายจ า ย ประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ.2559 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนดและบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร เซ็นทรั ลเวิ ลด
กรุงเทพฯ
11. เมื่ อวั นที่ 19 – 23 มกราคม 2558 การฝกอบรมการปฏิบั ติ ง านของเจ า หนา ที่
งบประมาณและการเงิน ผาน Web Online รุน 4 ณ หองประชุม 101 ชั้น 1 กรมบัญชีกลาง
12. เมื่ อวั นที่ 20 กุม ภาพั น ธ ได รั บ มอบหมายจากมหาวิ ท ยาลัย ให เขา ร ว มประชุ ม
คณะกรรมการเรงรัดการใชจา ยงบประมาณ โดยผูว า ราชการจั ง หวั ด พระนครศรี อยุ ธ ยาได กํา ชับ
ใหมหาวิท ยาลัยดําเนินการเบิกจายในไตรมาส 2 ใหเปนไปตามเปาหมายคือรอยละ 55 และการเขารวม
ประชุมครั้งตอไปขอใหหัวหนาสวนราชการเปนผูเขารวมการประชุม และเพื่อใหเปนไปตามมาตรการ
กระตุนเศรษฐกิจ มี 2 ประเด็นที่ควรเรงดําเนินการ คือ งบฝกอบรมสัมมนาควรเรงดําเนินการใหเสร็จสิ้น
ภายในเดือนเมษายน – พฤษภาคม 2558 และการกอหนี้ผูกพันงบลงทุ นขอให ดํ า เนินการให เสร็ จ สิ้น
ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2558
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.12 ผูอํานวยการกองกลาง
- ไมมี –

ระเบียบวาระที่ 4.13 ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา
- ไมมี -

ระเบียบวาระที่ 4.14 ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา
สาระสําคัญโดยยอ
1. เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 2558 ถึงวันที่ 23 เมษายน 2558 โครงการเตรียมความพรอม
ภาษาไทยสําหรับชาวตางชาติ ณ หอง 31002 อาคาร 100 ป
2. ในวันที่ 28 กุ ม ภาพั นธ 2558 ถึง วั นที่ 29 มี นาคม 2558 เป ด รั บ สมั ค รนักศึ กษา
ภาคพิเศษ (เสาร – อาทิต ย) ประจํา ภาคเรียนที่ 3/2557
3. ในวันที่ 1 มีนาคม 2558 รายงานตัว นักศึ กษาภาคปกติ ประจํ า ป การศึ กษา 2558
(รอบแรก) จํานวน 579 คน ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา แยกตามคณะดังนี้
- คณะครุศาสตร
จํานวน 155 คน
- คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จํานวน 180 คน
- คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
จํานวน 99 คน
- คณะวิทยาการจัดการ
จํานวน 145 คน
4. ในวันที่ 2 มีนาคม 2558 ประชุมอนุมัติการสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคเรียน
ที่ 2/2557 ครั้งที่ 1 (คณะครุศาสตร) ณ หองประชุมอยุธยา – ฮอลันดา
5. ในวั นที่ 3 มี นาคม 2558 ประชุ ม คณะกรรมการสภาวิ ช าการ ครั้ ง ที่ 3/2558
ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิท ยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธ ยา ครั้งที่ 3/2558
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6. ในวันที่ 2 – 3, 5 – 6 และวันที่ 9 มีนาคม 2558 สอบกลางภาคของนักศึกษาภาคปกติ
ประจํา ภาคเรียนที่ 2/2557
7. ในวันที่ 18 มีนาคม 2558 ถึงวันที่ 10 มิถุนายน 2558 เปดรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ
ประจํา ปการศึกษา 2558 (รอบ 2)
8. ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2558 อบรมเชิงปฏิบัติการตามกรอบมาตรฐาน TQF : TQR
(การเขียน มคอ.3 – มคอ.7 เพื่อตอบการประกันคุณภาพ) ใหกับอาจารย/นักวิชาการศึกษา/งานประกัน
คุณภาพ จํานวน 70 คน โดยมี รศ.ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล เปนวิทยากรอบรม
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.15 หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน
- ไมมี –

ระเบียบวาระที่ 4.16 รองอธิการบดี
ระเบียบวาระที่ 4.16.1 รองอธิการบดีฝายบริห าร
- ไมมี -

ระเบียบวาระที่ 4.16.2 รองอธิการบดีฝายนโยบายและแผน
สาระสําคัญโดยยอ
1. การอบรมภาษาอัง กฤษ รุ นที่ 1 ได อบรมเรี ย บร อยแลว และในสัป ดาห นี้จ ะเป น
การอบรม ในรุนที่ 2
2. ขอบคุณงานประชาสัมพันธที่ทาํ ตนฉบับวีซีดีแนะนํามหาวิทยาลัย และไดนําตนฉบับ ไป
แปลเปนภาษาตา งประเทศ ขณะนี้กําลังดํา เนินการอยู
3. การจัดทํา แผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย โดยจะไปแตละหนวยงานในเดือนมีนาคม –
เมษายน 2558
- คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ในวันที่ 11 มีนาคม 2558
- คณะครุศาสตร
ในวันที่ 16 มีนาคม 2558
- คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ในวันที่ 25 มีนาคม 2558
- คณะวิทยาการจัดการ
ในวันที่ 1 เมษายน 2558
- สถาบันอยุธยาศึกษา สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และสถาบั นวิ จั ย
และพัฒนา ในวันที่ 13 มีนาคม 2558 เวลา 08.30 – 12.00 น. สวนภาคบ า ยจะเป นสํา นักงาน
อธิการบดี
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิท ยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธ ยา ครั้งที่ 3/2558
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ระเบียบวาระที่ 4.16.3 รองอธิการบดีฝายวิชาการ
สาระสําคัญโดยยอ
1. การประชาพิจารณภาระงานในชวงเดือนมีนาคม 2558 ของทั้ง 4 คณะ
2. การประเมินอาจารย ขณะนี้เกิด ป ญ หาคื อนักศึ กษาทราบว า ต องมี การประเมิ นผล
การสอนของอาจารย โดยนักศึกษาที่ทราบเกรดของตนเองแลว ก็เขาไปประเมินการสอนของอาจารย
ทา นนั้นตก ซึ่งปญหานี้ขอใหสถาบันวิจัยและพัฒนากับ สํา นักวิ ท ยบริ การและเทคโนโลยี สารสนเทศ
ชวยหารือเพื่อแกปญหาในเรื่องนี้ตอไป
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.16.4 รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา
สาระสําคัญโดยยอ
1. เมื่อวันที่ 9 – 12 กุมภาพันธ 2558 กองพัฒนานักศึกษาไดนําตัวแทนนักศึกษาเขา ร ว ม
การแขง ขั นกีฬามหาวิ ท ยาลัย ราชภั ฏเขตภูมิ ศ าสตร ภาคกลาง ครั้ ง ที่ 26 “บางปะกงเกมส ”
ณ มหาวิท ยาลัยราชภัฏราชนครินทร
2. เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ 2558 จัดประชุมคณะกรรมการรับผิดชอบงานประกันคุณภาพ
การศึกษาตามตัวบงชี้ที่ 1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี และตัวบงชี้ที่ 1.5 กิจกรรมนักศึกษา
ระดับ ปริญญาตรี ประจํา ปการศึกษา 2557 ณ หองประชุมกองพัฒนานักศึกษา
3. เมื่ อวั นที่ 18 กุม ภาพั น ธ 2558 จั ด ประชุม คณะกรรมการดํ า เนิ นงานด า นการ
ใหคํา ปรึกษา ประจํา ปการศึกษา 2557 ณ หองประชุมกองพัฒนานักศึกษา
4. เมื่อวันที่ 18 – 19 กุมภาพันธ 2558 ไดนํานายประเสริฐ เจริญสุข นักศึกษาสาขาวิช า
สังคมศึกษา คณะครุศาสตร เขา ร ว มการพิ จ ารณาประเมิ นคั ด เลือกนิสิต นักศึ กษา เพื่ อรั บ รางวั ล
พระราชทานระดับอุดมศึกษา เขตภาคกลาง ประจํ า ป การศึ กษา 2557 ณ มหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ
วไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
5. รายงานผลการสํารวจความตองการของนักศึกษา จัดทํา ขึ้นเพื่อใชประโยชนใ นการนํา
ผลการสํารวจความตองการของนักศึกษาไปใชใ นการพั ฒนาระบบการให บ ริ การด า นต า ง ๆ ที่ เป น
ประโยชนสูงสุดตอนักศึกษา และเพื่อประโยชนตอการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย
6. รายงานการกํากับ ติด ตาม การใชจายงบประมาณทุกประเภทที่ไดรบั จัดสรร ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2558
7. แบบกํากับ ติดตามการดําเนินงานของบุคลากรในสังกัดกองพัฒนานักศึกษา
8. แผนการดําเนินงานของบุคลากรประจํา เดื อนกุม ภาพั นธ – มี นาคม 2558 และแผน
การจัด การความรูในองคกร
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิท ยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธ ยา ครั้งที่ 3/2558
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ระเบียบวาระที่ 4.16.5 รองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษและกฎหมาย
สาระสําคัญโดยยอ
จากการที่มหาวิทยาลัยถูกฟ องคดี จํ า นวน 4 คดี นั้น ผลคดี เบื้ องต นคื อคดี อาญาศาล
ไดยกฟองโจทย จําเลยชนะคดี จํานวน 2 คดี สวนคดีแพงรอผลการพิจารณาของคดี อาญาให ยุ ติ กอน
ซึ่งตองรอผลการอุทธรณภายใน 30 วัน นับจากวันพิพากษา
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.16.6 ผูชวยอธิการบดีฝายประกันคุณภาพ
สาระสําคัญโดยยอ
1. เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ 2558 จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบ โดยพิ จ ารณา
ในสวนของระบบกลไกของงานประกันคุณภาพ จํานวน 5 เรื่อง คือ แบบฟอรมการจัดทํา SAR ในระดับ
มหาวิท ยาลัย คูมือการประกันคุณภาพระดับมหาวิทยาลัย ตัวบงชี้อัตลักษณ/เอกลักษณ รวมถึงระเบียบ
มหาวิทยาลัยวาดวยคาตอบแทนคณะกรรมการผูประเมิน และประกาศเกี่ย วกับ หลักเกณฑแ นวทาง
การดําเนินงานคุณภาพภายใน จะเตรียมความพรอมในการดํา เนินงานในปการศึกษา 2557
2. แผนการดําเนินคุณภาพในเดื อนมี นาคม 2558 จั ด กิจ กรรมประกันคุ ณ ภาพให กับ
นักศึกษา โดยการสรางเครือขายรวมกับมหาวิท ยาลัยราชภั ฏจั ง หวั ด สุร าษฏร ธ านี ในวั นที่ 16 – 19
มีนาคม 2558
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.16.7 ผูชวยอธิการบดีฝายบริการวิชาการ และสหกิจศึกษา
สาระสําคัญโดยยอ
1. ขอบังคับ การดําเนินการสหกิจศึกษาอยูระหวางการลงนามจากนายกสภามหาวิท ยาลัย
2. ในวันที่ 25 กุมภาพันธ 2558 อบรมหลักการและแนวคิดสหกิจศึก ษา ณ หอประชุม
มหาวิท ยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยะยา
3. ในวันที่ 11 – 25 มีนาคม 2558 อบรมความรู เบื้ องต นด า นคอมพิ ว เตอร โปรแกรม
Microsoft Office ณ อาคาร 100 ป
4. ในวันที่ 2 – 5 มีนาคม 2558 การฝกอบรมเชิงปฏิบัติ การสหกิจ ศึ กษา “หลักสูต ร
คณาจารยนิเทศสหกิจศึกษา” รุนที่ 21 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร
5. ในวันที่ 1 เมษายน 2558 อบรมหลักการและแนวคิ ด สหกิจ ศึ กษาและสหกิจ ศึ กษา
นานาชาติ ณ หอประชุมมหาวิท ยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
6. ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2558 การศึกษาดูงานสหกิจศึกษา ณ มหาวิท ยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี
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7. ในวันที่ 29 เมษายน 2558 ความร ว มมื อระหว า งมหาวิ ท ยาลัย และผูป ระกอบการ
ในงานสหกิจศึกษา ณ หองประชุมตนโมก
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

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

ระเบียบวาระที่ 4.16.9 ผูชวยอธิการบดีฝายประชาสัมพันธ
สาระสําคัญโดยยอ
1. ในเดื อนที่ ผา นมาได ร ว มกับ อาจารย ข องคณะมนุ ษ ยศาสตร แ ละสัง คมศาสตร
ในการออกไปแนะแนวการศึกษาตอ ในวันที่ 6 กุมภาพันธ 2558 ที่ โรงเรี ย นเสนา “เสนาประสิท ธิ์ ”
ในวันที่ 11 กุมภาพันธ 2558 ทีโ่ รงเรียนบางปลามา "สูงสุมารผดุงวิทย” ในวันที่ 17 กุมภาพันธ 2558
โรงเรียนสตรีอางทอง
2. เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ 2558 มีการประชุมเพื่อแนะแนวการศึกษาตอ ในป การศึ กษา
ตอไป สวนกลางจะเปนผูออกแบบระบบและออกไปแนะแนว
3. เมื่ อวั นที่ 22 กุม ภาพั นธ 2558 การประชุม คณะกรรมการติ ด ตามเรื่ อ งวารสาร
ประชาสัมพันธโบราณสถานภายในมหาวิ ท ยาลัย ได ดํ า เนินการเกือบสมบู ร ณ แ ลว คาดว า จะออก
ในเดือนเมษายน 2558
4. โครงการที่ด ํา เนินการต อเนื่อง คื อ โครงการ ARU Ambassador ได มี การประชุม
จํานวน 2 ครั้ง ซึ่งในโครงการตอไปจะทําการอบรม โดยในชวงแรกจะมีการพัฒนาในเรื่องของ Personal
Branding Personal Marketing โดยมี วิ ท ยากรในเครื อของ SCG ปตท. ซึ่ง ให ค วามอนุเคราะห
ที่ด ีภายใตงบประมาณที่จํา กัด ดวยเครือขายที่มีอยู จะทําใหนักศึกษามีบุค ลิกภาพที่ ดี และสามารถ
นําไปเปด ตัวในวันที่ 1 กรกฎาคม 2558 นี้
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องนําเสนอเพื่อพิจารณา
ระเบี ยบวาระที่ 5.1 ขอความเห็ น และขอเสนอแนะ (ราง) ขอบั งคั บมหาวิทยาลั ยราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา วาดวย คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการสรรหา
นายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ...
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สาระสําคัญโดยยอ
ดวยพระราชบัญญัตริ ะเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551
ได ร องรั บ สถานภาพของพนัก งานมหาวิ ท ยาลัย ไว ต ามกฎหมาย และให บุ ค ลากรดั ง กล า ว
ของมหาวิท ยาลัย มีสวนรวมในกระบวนการสรรหา ประกอบกับขอบังคับของมหาวิทยาลัยไดมีสภาพ
บังคับ ใชมาไดระยะหนึ่งแลว จึงสมควรไดรับการปรับปรุงแกไข เพื่อให ทั นยุ ค ทั นสมั ย สอดคลองกับ
พระราชบัญญัติ กฎ ระเบียบ ตาง ๆ ที่บ ังคับ ใชในปจจุบัน ประกอบกับสภามหาวิท ยาลัยชุดปจจุบัน
ใกลครบวาระ เพื่อใหการดําเนินการดังกลาวเปนไปอยางถูกตองเรียบรอย จึงสมควรปรับแกขอบังคั บ
ที่เกี่ยวกับการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย
งานนิติการไดยกรางขอบังคับ มหาวิท ยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย คุ ณ สมบั ติ
หลักเกณฑ และวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ... โดยมีรายละเอียดสรุป ไดดังนี้
1. เปลี่ยนชื่อขอบังคับ ใหตรงตาม พรบ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
2. ปรั บ ปรุ ง แกไ ข และเพิ่ ม เติ ม คํ า นิย าม อาทิ เชน คํ า ว า “คณาจารย ป ระจํ า ”
“บุค ลากร”
3. กําหนดหลักการเกี่ยวกับผูที่มีสว นร ว มในการเสนอชื่อ ควรเป นผูที่ มี อยู ป ฏิบั ติ ง าน
มาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยไมจํากัดเฉพาะตองเปนพนักงานมหาวิทยาลัยเทา นั้น ที่กําหนด 2 ป เพราะ
เห็นวาไดผานการประเมินมาแลวอยางนอย 4 ครั้ง
4. ปรับปรุงแกไขเนื้อหาสาระ ไดแก คุณสมบัติของนายกสภามหาวิ ท ยาลัย ขั้นตอน
วิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย การพนวาระการดํา รงตําแหนง
มติ/ความเห็นของที่ประชุม
เห็นชอบ (ราง) ขอบังคับ มหาวิท ยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว า ด ว ย หลักเกณฑแ ละ
วิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. .... โดยใหแกไขเฉพาะคํา นิยาม คําวา “คณาจารย” เท า นั้น
ทั้งนี้ใหกําหนดคํา นิยามใหค รอบคลุมโดยยึดหลักการมีสวนรวม

ระเบี ย บวาระที่ 5.2 ขอความเห็ น และข อเสนอแนะ (ร าง) ขอบั งคั บมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา วาด วย คุ ณสมบั ติ หลักเกณฑ และวิธี การสรรหา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ....
สาระสําคัญโดยยอ
ดวยพระราชบัญญัตริ ะเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
ไดรองรับสถานภาพของพนักงานมหาวิทยาลัยไวตามกฎหมาย และใหบุค ลากรดังกลาวของมหาวิท ยาลัย
มีสวนรวมในกระบวนการสรรหา ประกอบกับขอบังคับของมหาวิท ยาลัยไดมีสภาพบังคับ ใชม าได ร ะยะ
หนึ่งแลว จึงสมควรไดรับการปรับปรุงแกไข เพื่อใหทันยุคทันสมัยสอดคลองกับพระราชบัญญัติ
กฎ ระเบียบตาง ๆ ที่บ ังคับ ใชในปจจุบัน ประกอบกับสภามหาวิท ยาลัยชุดปจจุบัน ใกลครบ
วาระ เพื่อให การดําเนินการดังกลาวเปนไปอยางถูกตองเรียบรอย จึงสมควรปรับปรุง แกไ ขขอบั ง คั บ
เกี่ยวกับการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิท ยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธ ยา ครั้งที่ 3/2558

[2-22]
งานนิติการไดยกรางขอบังคับ มหาวิท ยาลัยราชภัฏพระนครศรี อยุ ธ ยา ว า ด ว ย คุ ณ สมบั ติ
หลักเกณฑ และวิธีการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ พ.ศ. .... โดยมี ร ายละเอีย ดสรุ ป
ไดดังนี้
(1) เปลี่ยนชื่อขอบังคับ ใหตรงตาม พรบ.มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
(2) เพิ่มเติมคํา นิยาม คําวา “เขตพื้นที่บ ริการการศึกษาของมหาวิ ท ยาลัย ” “หนว ยงาน”
“หัวหนาหนายงาน”
(3) ปรับปรุงแกไขเนื้อหาสาระ ไดแก กําหนดคุณ สมบัติของกรรมการสภามหาวิ ท ยาลัย
ผูทรงคุณวุฒเิ พิ่ม ขั้นตอน วิธีการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
มติ/ความเห็นของที่ประชุม
เห็นชอบ (ร า ง) ขอบั ง คั บ มหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏพระนครศรี อยุ ธ ยา ว า ด ว ย หลักเกณฑ
และวิธีการสรรหากรรมการสภามหาวิ ท ยาลัย ผูท รงคุ ณ วุ ฒิ พ.ศ. .... โดยให แ กไ ขเฉพาะคํ า นิย าม
คํา วา “เขตพื้นที่บ ริการการศึกษา” และเพิ่มคุณสมบัติของผูทรงคุ ณ วุ ฒิ คื อมี ภูมิ ลํา เนาหรื อประกอบ
อาชีพอยูในเขตพื้นที่บ ริการการศึกษา

ระเบี ย บวาระที่ 5.3 ขอความเห็ น และข อเสนอแนะ (ร าง) ข อบั งคั บมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา วาด วย คุ ณสมบั ติ หลักเกณฑ และวิธี การสรรหา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร พ.ศ. ...
สาระสําคัญโดยยอ
ดวยพระราชบัญญัตริ ะเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
ไดรองรับสถานภาพของพนักงานมหาวิทยาลัยไวตามกฎหมาย และใหบุค ลากรดังกลาวของมหาวิท ยาลัย
มีสวนรวมในกระบวนการสรรหา ประกอบกับขอบังคับของมหาวิท ยาลัยไดมีสภาพบังคับ ใชม าได ร ะยะ
หนึ่ง แลว จึ ง สมควรได รั บ การปรั บ ปรุ ง แกไ ข เพื่ อให ทั นยุ ค ทั นสมั ย สอดคลองกับ พระราชบั ญ ญั ติ
กฎ ระเบียบตา ง ๆ ที่บ ังคับ ใชในปจจุบัน ประกอบกับสภามหาวิท ยาลัยชุดปจจุบัน ใกลครบวาระ เพื่อให
การดําเนินการดังกลาวเปนไปอยางถูกตองเรียบรอย จึงสมควรปรับปรุงแกไขขอบังคับเกี่ยวกับการสรรหา
กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํา รงตําแหนงบริห าร
งานนิติการไดยกรางขอบังคับ มหาวิท ยาลัยราชภัฏพระนครศรี อยุ ธ ยา ว า ด ว ย คุ ณ สมบั ติ
หลักเกณฑ และวิธีการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํา รงตําแหนง ผูบ ริ ห าร พ.ศ. .... โดยมี
รายละเอียดสรุป ไดดังนี้
(1) เปลี่ยนชื่อขอบังคับ ใหตรงตาม พรบ.มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547
(2) เพิ่มเติมคํา นิยาม คําว า “สภามหาวิ ท ยาลัย ” “มหาวิ ท ยาลัย ” “อธิ การ” “ผูดํ า รง
ตํา แหนงผูบริห าร"
(3) ปรับปรุงแกไขเนื้อหาสาระ โดยกํา หนดขอ 5 เพิ่ ม เติ ม จากของบั ง คั บ เดิ ม เพี่ อความ
ชัดเจนในประเด็นคุณสมบัติ กํา หนดหลักเกณฑแ ละวิ ธี การให ชัด เจนขึ้นกว า ขอบั ง คั บ เดิ ม แต ยั ง คง
หลักการเดิม และตัดขอ 7 ในขอบั ง คั บ เดิ ม ออก เนื่องจากการได ม าซึ่ง กรรมการสภามหาวิ ท ยาลัย
จากผูดํา รงตําแหนงบริห ารมาจากการคัด เลือกกันเองโดยมี อธิ การบดี เป นผูดํ า เนินการ ดั ง นั้น จึ ง เป น
การยอมรับซึ่งกันและกันทุกคน หากมีขอโตแยงคัดคา น ควรดํา เนินการใหเสร็จสิ้นในระหวา งการคัดเลือก
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิท ยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธ ยา ครั้งที่ 3/2558

[2-23]
จึงไมมีป ระโยชนหากใหมีการคัด คา นภายหลัง
มติ/ความเห็นของที่ประชุม
เห็นชอบ (ราง) ขอบังคับ มหาวิท ยาลัยราชภัฏพระนครศรี อยุ ธ ยา ว า ด ว ย หลักเกณฑแ ละ
วิธีการไดมาของกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํา รงตําแหนงผูบริหาร พ.ศ. ....

ระเบี ยบวาระที่ 5.4 ขอความเห็ นชอบ (ร าง) ประกาศมหาวิทยาลั ยราชภั ฏพระนครศรี อยุ ธยา
เรื่อง แนวปฏิบ ัติเกี่ยวกับการเบิกจายทุนอุดหนุนการวิจัย พ.ศ.2558
สาระสําคัญโดยยอ
สถาบันวิจัยและพัฒนาไดจัดทํา (ราง) ประกาศมหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏพระนครศรี อยุ ธ ยา
เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจายทุนอุดหนุนการวิจัย พ.ศ. 2558
มติ/ความเห็นของที่ประชุม
ใหนําเขาพิจารณาเปนวาระสืบเนื่องของการประชุม คณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลัย
(ก.บ.) ครั้งตอไป

รระเบียบวาระที่ 5.5 ขอความเห็นชอบมาตรการดํ าเนิ นการกั บผู ที่ ไม ส งรู ปเล มรายงานโครงการ
บริการวิชาการ
สาระสําคัญโดยยอ
ดวยโครงการบริการวิชาการ “การประยุกตใ ชเชื้ อราปฏิป กษ Trichoderma Spp เพื่ อควบคุ ม
โรคขาวในการผลิตขาว GAP” ไดรับงบประมาณ ป 2557 ยังไมสงรูปเลมรายงานโครงการ
มติ/ความเห็นของที่ประชุม
ขอถอนวาระนี้ออก เนื่องจากไดมีการดําเนินการเรียบรอยแลว

รระเบียบวาระที่ 5.6 ขอความเห็นชอบ (ราง) ตัวบงชี้อัตลักษณ/เอกลักษณ
สาระสําคัญโดยยอ
ตามที่ ส ภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏพระนครศรี อยุ ธ ยา ได เ ห็ น ชอบอัต ลักษณ บั ณ ฑิ ต
มหาวิท ยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา “ภูมิรู ภูมิธรรม มีจิตใหบริการ” และเอกลักษณมหาวิท ยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา “แหลงเรียนรู ภูมิปญญา พัฒนาทองถิ่น” ในการประชุม สภามหาวิ ท ยาลัย
ครั้งที่ 7/2557 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2557 นั้น
ดังนั้น เพื่อใหการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจํ า ป การศึ กษา 2557 เป นไป
ตามเกณฑ การประเมิ นคุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายนอกของ สมศ. ขอ 6 ด า นอั ต ลักษณ / เอกลักษณ
งานประกันคุณภาพ จึงขอเสนอ (ราง) ตัวบงชี้อัตลักษณ / เอกลักษณ โดยขอความเห็ นชอบ เพื่ อใชใ น
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจํา ปการศึกษา 2557 ตอไป
มติ/ความเห็นของที่ประชุม
เห็นชอบ (ราง) ตัวบงชี้อัตลักษณ/เอกลักษณ
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิท ยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธ ยา ครั้งที่ 3/2558
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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
- ไมมี -

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 -

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิท ยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธ ยา ครั้งที่ 3/2558
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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 -

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 –

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิท ยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธ ยา ครั้งที่ 3/2558
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ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ
ระเบียบวาระที่ 7.1 กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2558
สาระสําคัญโดยยอ
มหาวิ ท ยาลัย กํ า หนดให มี การประชุม คณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลัย (ก.บ.)
ครั้งที่ 3/2558 โดยพรอมเพรียงกัน ในวันอังคารที่ 24 มีนาคม 2558 เวลา 13.30 น. ณ ห องประชุม
อยุธยา – อาเซียน สํานักงานอธิการบดี มหาวิท ยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ
เลิกประชุมเวลา 16.52 น.
นางนงคราญ
นางสุนทรี

คงสมทรง
โพธิกุล

ผูท ํา รายงานการประชุม
ผูตรวจบันทึกการประชุม
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