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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริห ารมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 5/2558
วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2558 เวลา 13.30 – 16.55 น.
ณ หองประชุมอยุธ ยา – อาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธ ยา
--------------------------------------------------

ผูที่มาประชุม
1. รศ.ดร.นพวรรณ ธีระพันธเจริญ
2. ผศ.ดร.จันทรเพ็ญ คลายมุข
3. ผศ.ดร.อดิศร
ภูสาระ
4. รศ.ไพฑูรย
สมัครกิจ
5. อาจารยธาตรี
มหันตรัต น
6. ผศ.บุญไท
เจริญผล
7. อาจารยสุทัศน
อูทอง
8. อาจารย ดร.อมรรัตน สนั่นเสียง
9. ผศ.ศานิต
สวัสดิกาญจน
10. อาจารย ดร.ศานติ เล็กมณี
11. รศ.ดร.ชูสิทธิ์
ประดับเพ็ชร
12. อาจารยกันยารัตน โกมโลทก
13. ผศ.ธนู
บุญญานุวัตร
14. ผศ.ดร.อดิศร

ภูสาระ

15. นางสาวเพลินตา
16. นางลักขณา
17. นางสุนทรี
18. นางศิขรินทร
19. น.ส.กาญจนพิชญา

โมสกุล
เตชวงษ
โพธิกุล
สุวรรณทัศน
ภิญญา

20. นางนงคราญ
21. นางจิราพร

คงสมทรง
พัฒนธนกิจ

รองอธิการบดีฝายบริหาร
ประธาน
รองอธิการบดีฝายนโยบายและแผน
กรรมการ
รองอธิการบดีฝายวิชาการ
กรรมการ
รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา
กรรมการ
รองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษและกฎหมาย กรรมการ
ผูชวยอธิการบดีฝายงานประกันคุณภาพ
กรรมการ
ผูชวยอธิการบดีฝายอาคารสถานที่ฯ
กรรมการ
คณบดีคณะครุศาสตร
กรรมการ
คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
กรรมการ
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
กรรมการ
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
กรรมการ
(แทน) ผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา กรรมการ
ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
กรรมการ
(แทน) รักษาราชการแทนผูอํานวยการ
สํานักงานบัณฑิตศึกษา
กรรมการ
ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน
กรรมการ
ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา
กรรมการ
ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี
กรรมการ
นิติกร
ผูชวยเลขานุการ
รักษาการหัวหนางานกิจการคณะกรรมการ
ผูชวยเลขานุการ
เจาหนาที่บริหารงานทัว่ ไป
ผูชวยเลขานุการ
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ผูชวยเลขานุการ
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ผูไมมาประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

อาจารย ดร.เกษม
อาจารย ดร.กิติมา
อาจารย ดร.ภาคิน
ผศ.หทัยรัตน
อาจารยประพันธ
นางสาวพรสวรรค
นางสารภี

บํา รุงเวช
ทามาลี
โชติเวชยศิลป
ทรรพวสุ
แสงทองดี
คลายกัน
พูลศิริ

รักษาราชการแทนอธิการบดี
ผูชวยอธิการบดีฝายบริการวิชาการฯ
ผูชวยอธิการบดีฝายประชาสัมพันธ
คณบดีคณะมนุษยศาสตรฯ
ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ
ผูอํานวยการกองกลาง
ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา

ติด ราชการ
ติด ราชการ
ติด ราชการ
ติด ราชการ
ติด ราชการ
ติด ภารกิจ
ติด ภารกิจ

ผูเขารวมประชุม
1. นางอรัญญา

จงกลรัตน

2. นางสาววลัยทิพย
3. นางสาวพิจิกามาศ
4. นางสาวเบญจลักษณ
5. นางสาวสุดารัตน
6. นางปาณิสรา

หัวหนาสํานักงานคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
บัณฑิตศึกษา
พิมพสุธีถิรชา หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการสํานักงาน
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
แยมบู
หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการสํานักงานวิ ท ยบริ การและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ชิดชาญชัย หัวหนางานประกันคุณภาพ
เกลี้ยงสะอาด ประธานคณะกรรมการดํา เนินงาน(อาคารสวนหลวง)
ผดุงรัตน
นักวิเคราะหนโยบายและแผน

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 สารสนเทศการดําเนินการพันธกิจตามนโยบายรัฐมนตรี
สาระสําคัญโดยยอ
ตามที่รัฐมนตรีวา การกระทรวงศึกษาธิการไดกรุณาใหอธิการบดีมหาวิท ยาลัยราชภัฏ 40 แหง
เขาพบเพื่อรับทราบนโยบายและแนวคิดในการบริหารจัดการศึกษาระดับอุ ด มศึ กษา ในการนี้ที่ ป ระชุม
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏของประทานกราบเรียนถึงแนวทางปฏิบัต ิตามนโยบายการปฏิรูปการศึกษา
และการเขาสูกระบวนการปฏิรูปประเทศของรัฐบาลที่มหาวิท ยาลัยราชภัฏไดด ําเนินการดังนี้
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1. มหาวิท ยาลัยราชภัฏรับสนองโครงการพระราชดําริพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
2. มหาวิท ยาลัยราชภัฏไดป ระชุมเพื่อวางแผนและดําเนินการตามแนวคิด และขอเสนอแนะ
ของทา นรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.กฤษณพงศ กีรติกร) ในเรื่องตา ง ๆ ดังนี้
2.1 การกําหนดทิศ ทางและเปา หมายของมหาวิทยาลัยราชภัฏ (Retrofiring) เพื่ อสร า ง
จุดเดนและความเปนเลิศในสาขาที่ถนัด ปฏิบัติภารกิจที่รับ ผิดชอบไดอยางเต็มความสามารถ
2.2 พั ฒ นาระบบบริ ห ารจั ด การมหาวิ ท ยาลัย ให เ ป น ไปตามหลั ก ธรรมาภิบ าล
(Good Governance)
2.3 การปฏิรู ป การผลิต และพั ฒนาครู ใ นทุ กด า นทั้ ง หลักสูต ร อาจารย นักศึ กษา
ที่บ ูรณาการและเชื่อมโยงกับการพัฒ นา คุ ณ ภาพโรงเรี ย น คุ ณ ภาพครู และผลสัม ฤทธิ์ ของนักเรี ย น
ในเขตพื้นที่ท ี่รับผิดชอบ
2.4 ความรับผิดชอบตอการจัดการศึกษาในดานการพัฒนาหลักสูตรในสาขาเทคโนโลยี
และอาชีพที่ตอบสนองความตองการกําลังคนของรั ฐ เอกชนและชุม ชนท องถิ่น รวมทั้ ง การแกป ญ หา
การมีงานทําของบัณฑิต
2.5 การทํ า ให ม หาวิ ท ยาลัย ราชภัฏเป นที่ พึ่ ง ของชุม ชนท องถิ่น (Socio – Profile)
เพื่อเปนกลไกขับเคลื่อนการยกระดับ ทักษะ ฝมือแรงงานในพื้นที่ใ หมีศักยภาพที่สูงขึ้น เพื่อมี ร ายได ที่ ดี ขึ้น
อันจะสงผลถึงความเขมแข็งของชุมชน ทองถิ่น และความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจของประชาชนในชุมชน
3. มหาวิท ยาลัยราชภัฏ 40 แหงไดลงนามบันทึกความรวมมือ (MOU) กับสภาปฏิรูปแหงชาติ
(สปช.) ในการจัดเวทีรับฟงความคิดเห็นของประชาชนในทุกภูมิภาคที่มหาวิทยาลัยราชภัฏตั้งอยูทั่วประเทศ
นอกจากนั้นยังใหความรวมมือกับอนุกรรมาธิการคณะต า ง ๆ ของ สปช. ในการจั ด กิจ กรรมเพื่ อรั บ ฟ ง
ความคิดเห็นของประชาชนในทุกภูมิ ภาคอีกด ว ย ซึ่ง มหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏมี ค วามตระหนักและมุ ง มั่ น
เพื่อรวมมือกับสภาปฏิรูปแหงชาติในการปฏิรูปการศึกษาและปฏิรูปประเทศ
4. การพัฒนาวิสาหกิจชุมชน (SMEs) เพื่อพัฒนาความเขมแข็งของชุมชนทองถิ่นใหมั่นคง และยั่งยืน
5. การพัฒนาคุณภาพบัณฑิต โดยการพัฒนาหลักสูตร อาจารย ห องปฏิบั ติ การ เพื่อการผลิ ต
บัณฑิตใหสอดคลองกับความตองการกําลังคนของประเทศทั้งภาครัฐ เอกชน และในชุมชนทองถิ่น
6. การสนั บ สนุน โครงการเพื่ อ พั ฒ นากลุ ม มหาวิ ท ยาลั ย ทั้ ง ด า นการพั ฒนาบุ ค ลากร
หองปฏิบัติการและงานวิจัย และแผนยุทธศาสตรเพื่อยกระดับ คุณภาพ มาตรฐานมหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ
สูความเปนเลิศ ระยะ 10 ป (พ.ศ.2558 – 2567)
มติ/ความเห็นของที่ประชุม
รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 1.2 การจัดงานพิธีรําลึกทานเฉกอะหมัด
สาระสําคัญโดยยอ
เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2558 ไดจัดพิธีรํา ลึกถึง ท า นเฉกอะหมั ด และต องขอขอบคุ ณ
คณะผูบริห าร คณาจารย และบุคลากรทุกทาน ที่ชวยกันดําเนินงาน และทํ า ให ง านสํา เร็ จ ไปได ด ว ยดี
โดยไดรับคํา ชมจากผูมารวมงานในครั้งนี้
มติ/ความเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 1.3 การเยี่ยมชมบริเวณที่ฝงศพของทานเฉกอะหมัดกุมมี
สาระสําคัญโดยยอ
ในวันที่ 1 มิถุนายน 2558 คณะผูบริหารจากประเทศอิห ร า นจะเขา พบปะเยี่ ย มเยี ย น
มหาวิท ยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา บริเวณอนุสรณสถานของทา นเฉกอะหมัดกุมมี
มติ/ความเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 1.4 การลงนามความมือเพื่อสนับสนุนทุนวิจัย
สาระสําคัญโดยยอ
เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2558 มหาวิท ยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาไดเขารว มลงนาม
ความรวมมือระหวา งมหาวิท ยาลัยราชภัฏ จํานวน 40 แห ง กับ สํา นักงานกองทุ นสนับ สนุนการวิ จั ย
(สกว.) ในเรื่องการวิจัย โดยสํานักงานกองทุ นสนับ สนุนการวิ จั ย (สกว.) จะให การสนับ สนุนทุ นวิ จั ย
กับคณาจารยจํานวนครึ่งหนึ่ง
มติ/ความเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 1.5 การตอนรับอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
สาระสําคัญโดยยอ
เมื่ อวั นที่ 25 – 26 พฤษภาคม 2558 มหาวิ ท ยาลั ย ได ร ว มต อนรั บ อดี ต อธิ การบดี
ของมหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ ในการจั ด การต อนรั บ และอํา นวยความสะดวก ซึ่ง ต องขอขอบคุ ณ
คณะผูบริห าร คณาจารย และบุคลากรที่รวมกันดําเนินการใหงานสําเร็จลุลวงดวยดี โดยไดรับคําชมเชย
จากผูมารวมงานในครั้งนี้เปนอยางดี
มติ/ความเห็นของที่ประชุม
รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 2.1 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2558
สาระสําคัญโดยยอ
มหาวิ ท ยาลั ย ได กํ า หนดให มี ก ารประชุม คณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย
ครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันอังคารที่ 28 เมษายน 2558 เวลา 13.30 น. ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน
มหาวิท ยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
เลขานุการคณะกรรมการบริ หารมหาวิ ทยาลัย นําเสนอรายงานการประชุ ม ครั้ งที่ 4/2558
เพื่อขอใหท ี่ประชุมรับรองรายงานการประชุม
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รั บ รองรายงานการประชุม คณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลัย ครั้ ง ที่ 4/2558
โดยมีการแกไข ดังตอไปนี้
1. หนา 2-4 บรรทั ด ที่ 7 คํ า ว า “มหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏรํ า ไพพรรณี ” แกไ ขเป น
“มหาวิท ยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ”
2. หนา 2-4 บรรทัด ที่ 20 คํา วา “พฤษภาคม” แกไขเปน “กรกฎาคม”

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 4/2558
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 4/2558 เมื่อวันอังคารที่ 28 เมษายน 2558 ดังตอไปนี้
ระเบียบ
วาระที่
3.2

5.1

เรื่อง
ขอความเห็ น ชอบ (รา ง) ประกาศ
มหาวิ ท ยาลั ยราชภัฏพระนครศรี อยุธยา
เรื่อ ง เกณฑ ก ารจ ายเงิน ค าตอบแทน
ในการดํา เนิ น งานภาคการศึ กษาฤดูรอ น
สํา หรับ นั ก ศึ กษาระดับ ปริ ญ ญาตรี
ภาคปกติ
ขอหารือกรณี การขอลาศึก ษาต อโดยใช
เวลาราชการบางส วนของนายฉัต รชั ย
นิ ย ะบุ ญ

มติที่ประชุม/ขอเสนอแนะ
และขอสั่งการ
มอบหมายใหงานนิติการจัดทําระเบีย บ
วาดวย การจัดการศึกษาในภาคฤดูรอน
สําหรับนักศึกษาภาคปกติ เพื่อนําเสนอ
สภามหาวิทยาลัย และหลังจากไดรับ
ความเห็นชอบแลวใหจัดทําเปนประกาศ
ที่เกี่ยวของตอไป
เนื่องจากแตละกรณีมีรายละเอียดที่แตกตาง
กัน ดังนั้นเพื่อใหเกิดความรอบคอบ
ในการตัดสินใจรวมกัน จึงขอใหมีการแตงตั้ง
คณะกรรมการเพื่อชวยในการพิจารณา
กลั่นกรองการขออนุญาตศึกษาตอ
ซึ่งคณะกรรมการประกอบดวย อธิการบดี

ผลการปฏิบัติตามมติ
- แจงมติก ารประชุมใหแกหนวยงาน
ที่เกี่ยวของไดรับทราบ
- งานนิติการอยูระหวางการดําเนินการ
(ราง) ระเบีย บ วาดวย การจัดการศึกษา
ในภาคฤดูรอนสําหรับนักศึกษาภาคปกติ
- แจงมติก ารประชุมใหแกหนวยงาน
ที่เกี่ยวของไดรับทราบ
- งานบริหารงานบุคคล ไดจัดทําคําสั่ง
มหาวิท ยาลัยฯ ที่442/2558 เรื่อง
แตงตั้งคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรอง
การศึกษาตอของบุคลากรสังกัด
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ระเบียบ
วาระที่

5.2

5.3

5.4

7.2

เรื่อง

มติที่ประชุม/ขอเสนอแนะ
และขอสั่งการ

ผลการปฏิบัติตามมติ

รองอธิการบดีฝายบริหาร รองอธิการบดี
มหาวิท ยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธ ยา
ฝายวิช าการ รองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษ
ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2558
และกฎหมาย รองอธิการบดีฝายนโยบาย
และแผน งานประกันคุณภาพ คณบดี
ทั้ง 4 คณะ และผูช วยอธิการบดีฝา ยอาคาร
สถานที่ ภูมิสถาปตย และสิท ธิป ระโยชน
งานบริหารงานบุคคล เปนทีมเลขานุการ
โดยในการแกปญหาใหย ึดหนวยงาน
ตนสังกัดเปนหลัก
ขอความเห็ น ชอบ (รา ง) ข อ บั งคับ
เห็นชอบ (ราง) ขอ บังคับมหาวิท ยาลัยราชภัฏ - แจงมติก ารประชุมใหแกหนวยงาน
มหาวิ ท ยาลั ยราชภัฏพระนครศรี อยุธยา พระนครศรีอยุธ ยา วาดวย คณะกรรมการ
ที่เกี่ยวของไดรับทราบ
ว า ด ว ย คณะกรรมการอุท ธรณ
อุท ธรณและรองทุกขประจํามหาวิท ยาลัย
- นําเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุม
และรอ งทุก ข ประจํามหาวิท ยาลัย
พ.ศ. .... และ ประกาศมหาวิท ยาลัยราชภัฏ
ครั้งที่ 5/2558 เมือ่ วันที่ 20 พฤษภาคม
พ.ศ. ....และ ประกาศมหาวิท ยาลัย
พระนครศรีอยุธ ยา เรื่อง หลักเกณฑและ
2558 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ
ราชภั ฏ พระนครศรี อ ยุธยา เรื่อ ง
วิธ ีการเลือ กกรรมการอุทธรณแ ละรองทุกข
หลั ก เกณฑ และวิธ ีก ารเลือ กกรรมการ
ประจํามหาวิท ยาลัยราชภัฏ
อุ ท ธรณ และรองทุกข ประจํามหาวิ ทยาลั ย พระนครศรีอยุธ ยา
ราชภั ฏ พระนครศรี อ ยุธยา
ขอความเห็ น ชอบ (รา ง) ข อ บั งคับ
เห็นชอบ (ราง) ขอ บังคับมหาวิท ยาลัยราชภัฏ - แจงมติก ารประชุมใหแกหนวยงาน
มหาวิ ท ยาลั ยราชภัฏพระนครศรี อยุธยา พระนครศรีอยุธ ยา วาดวย การรองทุกข
ที่เกี่ยวของไดรับทราบ
ว า ด ว ย การรองทุ กขและการพิจ ารณา
และการพิจารณาเรื่องรองทุกข (ฉบับที่ 2) - นําเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุม
เรื่อ งรอ งทุ กข (ฉบับ ที่ 2) พ.ศ. ....
พ.ศ. ....
ครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม
2558 ที่ป ระชุมมีมติเห็นชอบ
ขอความเห็ น ชอบ (รา ง) ข อ บั งคับ
เห็นชอบ (ราง) ขอ บังคับมหาวิท ยาลัยราชภัฏ - แจงมติก ารประชุมใหแกหนวยงาน
มหาวิ ท ยาลั ยราชภัฏพระนครศรี อยุธยา พระนครศรีอยุธ ยา วาดวย การอุทธรณ
ที่เกี่ยวของไดรับทราบ
ว า ด ว ย การอุ ทธรณแ ละการพิจ ารณา
และการพิจารณาอุท ธรณ พ.ศ. ....
- นําเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุม
อุ ท ธรณ พ.ศ. ....
ครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม
2558 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ
การพิ จ ารณาเลื อกผูแ ทนกรรมการ
เห็นชอบการพิจารณาเลือกผูแทนกรรมการ - แจงมติก ารประชุมใหแกหนวยงาน
สภามหาวิท ยาลั ย ผู แทนคณาจารย
สภามหาวิทยาลัย ผูแ ทนคณาจารย
ที่เกี่ยวของไดรับทราบ
จํานวน 2 ท า น เพื่ อ เป น คณะกรรมการ
จํานวน 2 ทาน เพื่อ เปนคณะกรรมการการ - ไดจัดทําคําสั่งสภามหาวิทยาลัยฯ
การเลื อ กสรรผูส มควรไดรั บปริญ ญา
เลือกสรรผูส มควรไดรับปริญญากิตติมศักดิ์
ที่ 10/2558 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการ
กิ ต ติ ม ศั กดิ์
การเลือ กสรรผูส มควรไดรับปริญญา
กิตติมศักดิ์ ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2558
และนัดหมายการประชุม ครั้งที่ 1/2558
เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2558 แลว
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ระเบียบวาระที่ 4 แจงผลและนําเสนอแผนงานที่จะดําเนินการของหนวยงานตาง ๆ
ระเบียบวาระที่ 4.1 คณบดีค ณะครุศ าสตร
สาระสําคัญโดยยอ
1. เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558 ประชุมสาขาวิชาการศึ กษาปฐมวั ย เรื่ องผลการประเมิ น
ภาคเรียนที่ 1/2557 ณ หองประชุม กศพ.222 คณะครุศาสตร
2. เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558 ประชุมสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาพิเศษเรื่อง
ผลการประเมิน ภาคเรียนที่ 1/2557 ณ หองประชุม กศพ.222 คณะครุศาสตร
3. เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 สัม มนา เรื่ อง “การท องเที่ ย ววิ ถีไ ทยอยุ ธ ยา ป ญ หา
ภาพลักษณการทองเที่ยวอยุธยาในสายตาชาวโลก” ณ หองประชุมโรงเรียนสาธิตมัธยม คณะครุศาสตร
4. เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 ประชุมสาขาวิชาสังคมศึกษา เรื่อง ผลการประเมิ นภาค
เรียนที่ 1/2557 ณ หองประชุม กศพ.222 คณะครุศาสตร
5. เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 อบรมเชิงปฏิบัติการการประกันคุณภาพการศึ กษาให กับ
นักศึกษา ชั้นปที่ 1 ณ หองประชุม อาคาร 100 ป
6. เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 ประชุมทบทวนแผนเพื่อเตรียมการอบรมเขิง ปฏิบั ติ การ
เพื่อเสริมสรางความรูและสมรรถนะตามมาตรฐานคุรุสภา ณ หอง 625 คณะครุศาสตร
7. เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 ปฐมนิเทศกอนออกฝกประสบการณวิ ชาชีพ ครู สํา หรั บ
นักศึกษา กศ.บป. ณ หองประชุม กศพ.204 คณะครุศาสตร
8. เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558 ประชุมคณาจารยค ณะครุ ศ าสตร เพื่ อวางแผนการจั ด
กิจกรรมเตรียมความพรอมสูวิชาชีพครู ณ หองประชุม กศพ.222 คณะครุศาสตร
9. เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2558 จั ดเสวนา เรื่ อง From Business to million & Enterprise
ณ หองประชุม กศพ.204 คณะครุศาสตร
10. เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2558 ประชุมโรงเรียนเครือข า ยฝกประสบการณ วิ ชาชีพ ครู
ภาคเรียนที่ 1/2558 ณ หอประชุมมหาวิท ยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
11. เมื่อวันที่ 9 – 10 พฤษภาคม 2558 อบรมเชิง ปฏิบั ติ การ จิ ต ตป ญ ญา : พลัง แห ง
การสรา งสรรคครูไทย ณ หองประชุม กศพ.204 คณะครุศาสตร
12. เมื่อวันที่ 11 – 12 พฤษภาคม 2558 อบรมครู โรงเรี ย นตํ า รวจตระเวนชายแดน
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ณ มหาวิท ยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ (ศูนยสระแกว)
13. เมื่อวันที่ 14 – 17, 20 – 21 พฤษภาคม 2558 อบรมเชิ ง ปฏิบั ติ การเพื่ อเสริ ม สร า ง
ความรู แ ละสมรรถนะตามมาตรฐานคุ รุ สภา ณ อาคารบั ณ ฑิต ศึ กษา อาคาร 6 อาคาร 7
และหองประชุม 204 (กศพ.) คณะครุศาสตร
14. เมื่ อ วั น ที่ 19 – 21 พฤษภาคม 2558 แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ร ะหว า งสถาบั น
ณ คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏรธานี
15. เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 จัดประชุมรับฟงคําชี้แจง แนวคิดและหลักการเกี่ยวกับ
การเลือกโรงเรียนสําหรับออกฝกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน ณ หองประชุมอาคาร 100 ป อาคาร 6
อาคาร 7 และอาคารยิม 2
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16. เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2558 อบรมการใหค วามรูผ ูประเมินระดับสาขา (เพื่อประเมิน
ไขว) ณ หองประชุม กศพ.204 คณะครุศาสตร
17. เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2558 ประชุมสรุปผลการดํ า เนินงานเพื่ อทํ า SAR ณ ห อง
ประชุม กศพ.204 คณะครุศาสตร
18. ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2558 สัม ภาษณ เพื่ อคั ด เลือกนักศึ กษารั บ ทุ นพระราชทาน
สําหรับเปนครูสอนในโรงเรียนของโครงการกองทุนการศึกษา ณ หองประชุม กศพ.222 คณะครุศาสตร
19. ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2558 อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่ อง จิ ต อาสาในสถานศึ กษา
โรงเรียน ณ โรงเรียนหนองไมซุง อําเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
20. ในวันที่ 28 – 29 พฤษภาคม 2558 จัดเตรียมความพรอมและปฐมนิเทศนักศึกษากอน
ฝกปฏิบัต ิวิชาชีพระหวา งเรียน ณ หอประชุมมหาวิท ยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
21. ในวันที่ 11 – 13 มิถุนายน 2558 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพั ฒนา
ศักยภาพผูบริหาร คณาจารย ณ โรงแรมเบสทเทิรนรอยัล บุรีรัมย จังหวัดบุรีรัมย
22. ในวันที่ 17 มิถุนายน 2558 นักศึกษาชั้นปท ี่ 5 เขารวมสัมมนาระหวางฝกปฏิบัติการ
สอนครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 1/2558 ณ หอประชุมมหาวิท ยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
23. ในวันที่ 18 มิถุนายน 2558 การประเมินไขวระดับ สาขาวิชา (เตรี ย มความพร อมรั บ
การประเมิน) ณ หองประชุม กศพ.204 คณะครุศาสตร
24. เมื่อวันที่ 29 – 30 มิถุนายน 2558 อบรมทบทวนแผนเพื่ อเตรี ย มจั ด ทํ า แผนปฏิบั ติ
ราชการ ณ จังหวัดนครราชสีมา
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.2 คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
สาระสําคัญโดยยอ
1. เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 จัด การเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะมนุษ ยศาสตร
และสังคมศาสตร ณ หอง 43001 ชั้น 1 อาคาร 43 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
2. เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จัดกิจกรรมโครงการแขงขันทักษะ
การใชภาษาอังกฤษ ณ หองประชุม 43014 ชั้น 1 อาคาร 43 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
3. เมื่ อ วั นที่ 30 เมษา ยน 255 8 จั ดประ ชุ ม ค ณะกรรม การบ ริ ห า รหลั กสู ต ร
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ครั้ ง ที่ 2/2558 ณ ห องประชุม 43110 ชั้น 2 อาคาร 43
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
4. เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2558 จัด ประชุมคณะกรรมการดํ า เนินงานประกันคุ ณ ภาพ
การศึกษาระดับคณะ ครั้งที่ 3/2558 ณ หองประชุม 43110 ชั้น 2 อาคาร 43 คณะมนุษ ยศาสตร
และสังคมศาสตร
5. เมื่ อ วั น ที่ 12 พฤษภาคม 2558 จั ด ประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารหลัก สู ต ร
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ครั้ ง ที่ 3/2558 ณ ห องประชุม 43110 ชั้น 2 อาคาร 43
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิท ยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธ ยา ครั้งที่ 6/2558
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6. เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2558 จัดประชุมคณะกรรมการบริ ห ารคณะมนุษ ยศาสตร
และสังคมศาสตร ครั้งที่ 5/2558 ณ หองประชุม 43110 ชั้น 2 อาคาร 43 คณะมนุษ ยศาสตร
และสังคมศาสตร
7. เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2558 สาขาวิชาภาษาไทย จัดกิจกรรม “บรรยายถา ยทอด
ประสบการณชีวิตการทํางานและการเรียน” วิทยากรโดย นางสาวกุณฑลา ฉวีวรรณ เจาหนาที่ดู แ ล
ด า นภาษี ศู นย ย ามาฮ า บางปะอิน ณ ห อง 43107 ชั้น 2 อาคาร 43 คณะมนุษ ยศาสตร
และสังคมศาสตร
8. เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2558 สาขาวิชาภาษาญี่ปุน จัดกิจกรรมนํานักศึกษาไปศึกษา
ดูงาน ณ ศูนยศิลปาชีพบางไทร
9. เมื่อวันที่ 14 – 15 พฤษภาคม 2558 จัด กิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารใน
ชีวิตประจําวันสําหรับนักศึกษาสูประชาคมอาเซียน รุนที่ 3 ณ อาคาร 43 คณะมนุษ ยศาสตร แ ละ
สังคมศาสตร
10. เมื่ อวั นที่ 14 – 16 พฤษภาคม 2558 สาขาวิ ชาภาษาไทย จั ด กิจ กรรมอบรม
เชิงปฏิบัติการ “การเขียนสารคดีและบันเทิงคดี” ณ จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ
11. เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 จัดกิจกรรม พัฒนาคุณภาพบัณ ฑิต ให เป นที่ ต องการ
ของสังคมและเสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม เรื่อง การดําเนินชีวิตอยางมีความสุขตามคํ า สอนของคน
โบราณ วิทยากรโดย คุณปทพงษ ชื่นบุญ นักวิชาการศึกษา จากสถาบันอยุธยาศึกษา ณ หองประชุม
104 อาคาร 1 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
12. เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2558 จัดกิจกรรมป จ ฉิ ม นิเทศนักศึ กษาผูสํา เร็ จ การศึ กษา
ณ หองประชุม อาคาร 100 ป (ศูนยภาษาและคอมพิวเตอร)
13. เมื่ อ วั นที่ 20 พฤษ ภาค ม 25 58 ประ ชุ ม ค ณะกรรมการกิ จ กา รนั ก ศึ ก ษ า
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ครั้ ง ที่ 1/2558 ณ ห องประชุม 43110 ชั้น 2 อาคาร 43
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
14. เมื่อวันที่ 20 – 21 พฤษภาคม 2558 สาขาวิชาภาษาไทย นํานักศึกษาจั ด เก็บ ขอมู ล
ภาคสนามทางภาษาและวรรณกรรม ณ จังหวัดอุทัยธานี
15. เมื่อวันที่ 20 – 22 พฤษภาคม 2558 สาขาวิชาประวัติศาสตรนครคีรี : วั ด และวั ง ใน
ลุมน้ําเพชรบุรี ณ จังหวัดเพชรบุรี
16. เมื่อวันที่ 20 – 22 พฤษภาคม 2558 อาจารยคมลักษณ ไชยยะ ประธานสาขาวิ ชา
การพัฒนาชุมชน ไดรับรางวัลนักวิจัยดีเดน ประเภทผลงานวิ จั ย เพื่ อพั ฒนาและสร า งความเขม แข็ง
แกชุมชน ณ มหาวิท ยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
17. เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2558 ประชุม คณะกรรมการประจํ า คณะมนุษ ยศาสตร
และสังคมศาสตร ครั้งที่ 5/2558 ณ หองประชุม 43110 ชั้น 2 อาคาร 43 คณะมนุษ ยศาสตร
และสังคมศาสตร
18. เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร จัดกิจกรรมนํานักศึกษา
ไปศึกษาดูงาน ณ รัฐสภา พระที่นั่งอนันตสมาคม พระที่นั่งวิมานเมฆ และสวนสัตวดุสิต กรุงเทพฯ

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิท ยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธ ยา ครั้งที่ 6/2558

[2-11]
19. ในวันที่ 26 – 29 พฤษภาคม 2558 อบรมภาษาอัง กฤษนํา เสนอผลงานวิ ชาการ
ณ ภูเขางามรีสอรท จังหวัดนครนายก
20. ในวันที่ 6 – 27 มิถุนายน 2558 อบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสํา หรั บ บุ ค ลากร
ภายนอก ตามโครงการเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน ณ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
21. ในวันที่ 8 – 11 มิถุนายน 2558 อบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารสํา หรั บ อาจารย
ตามโครงการเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน ณ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
22. ในวันที่ 18 – 19 มิถุนายน 2558 อบรมการเขียนผลงานเพื่อขอตํา แหนงทางวิชาการ
ณ ภูเขางามรีสอรท จังหวัดนครนายก
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.3 คณบดีค ณะวิทยาการจัด การ
- ไมมี -

ระเบียบวาระที่ 4.4 คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สาระสําคัญโดยยอ
1. เมื่อวันที่ 14 – 15 พฤษภาคม 2558 อบรมเชิง ปฏิบั ติ การเพื่ อติ ด ตาม ตรวจสอบ
ผลการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ณ โรงแรมภูเขางามรีสอรท จังหวัด
นครนายก
2. เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2558 ปจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ณ หองประชุม 1 คณะวิทยาศาสตรฯ
3. เมื่อวันที่ 18 – 19 พฤษภาคม 2558 อบรมเชิง ปฏิบั ติ การตามกรอบ TQF : TOR
ณ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
4. เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 ประชุมการจัดกิจกรรมวัฒนธรรมอยุธยาพัฒนาอาเซียน
ครั้งที่ 2 “ศิลปวัฒนธรรมอยุธยา – อาเซียน” รวมกับสถาบันอยุธยาศึกษา ณ สถาบันอยุธยาศึกษา
5. เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 จัดโครงการประชุมวิชาการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
โดยการนําเสนอผลงานนักศึกษา ณ อาคาร 100 ป
6. เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2558 อบรมการจัด การความรูคณะ KM ณ ห องประชุม 1
คณะวิทยาศาสตรฯ
7. เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2558 อบรมการใชค อมพิ ว เตอร เพื่ อการพั ฒนางานพั สดุ
ณ หอง 31119 อาคาร 100 ป
8. เมื่อวันที่ 25 – 26 พฤษภาคม 2558 รวมตอนรับคณะชมรมอดีตผูบริห ารวิทยาลัย ครู
สถาบันและมหาวิท ยาลัยราชภัฏ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
9. ในวั นที่ 26 – 29 พฤษภาคม 2558 อบรมความรู ค ณิ ต ศาสตร ป ระกั น ภั ย
ณ หอง ศว 105 คณะวิทยาศาสตรฯ

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิท ยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธ ยา ครั้งที่ 6/2558
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10. ในวั นที่ 26 – 28 พฤษภาคม 2558 ศึ กษาดู ง านการบริ ห ารจั ด การสํา นักงาน
ณ มหาวิท ยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
11. ในวันที่ 27 – 28 พฤษภาคม 2558 อบรมพัฒนาศักยภาพผูนํานักศึกษา ณ จั ง หวั ด
ระยอง
12. ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2558 กิจ กรรมมอบเกีย รติ บั ต รนักศึ กษากิจ กรรมดี เด น
และสร า งชื่อเสีย งให กับ คณะและมหาวิ ท ยาลัย ให แ ก นายอนุชิต แย ม เยื้ อน Miss Tiffany’s
Universe 2015 ณ หองประชุมฮอลันดา อาคารสํานักงานอธิการบดี
13. ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2558 อบรม KM ระดับ มหาวิท ยาลัย ณ หองประชุมตนโมก
14. ในวั นที่ 28 – 29 พฤษภาคม 2558 อบรมโครงการพั ฒนาศั กยภาพบุ ค ลากร
ทางการศึกษา ณ โรงแรมริเวอรวิวเพลส จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
15. ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 สอบคั ด เลือกพนักงานมหาวิ ท ยาลัย สายวิ ชาการ
ภาค ค. (สัมภาษณ) ณ หอง ศว. 108 คณะวิทยาศาสตรฯ
16. ในวันที่ 8 – 12 มิถุนายน 2558 โครงการความร ว มมื อด า นวิ ชาการวิ เทศสัม พั นธ
และเผยแพรศิลปวัฒนธรรม ณ มหาวิ ท ยาลัย Asia Euro University (AEU) พนมเปญ ประเทศ
กัมพูชา
17. ในวันที่ 23 – 30 มิถุนายน 2558 ประชาสัมพันธหลักสูตรและเปด โลกการศึ กษาต อ
ณ มหาวิท ยาลัยแหงชนชาติกวางสี มณฑลหนานหนิง ประเทศจีน
18. ในวันที่ 18 – 19 มิถุนายน 2558 รวมประชุม วิ ชาการวิ ท ยาการหลัง การเก็บ เกี่ย ว
แหงชาติ ครั้งที่ 13 ณ โรงแรมกรีนเนอรี รีสอรท เขาใหญ จังหวัดนครนายก
19. ในวันที่ 17 มิถุนายน 2558 ประชุมคณะกรรมการประจํ า คณะ ณ ห อง ศว 108
คณะวิทยาศาสตรฯ
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.5 ผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา
สาระสําคัญโดยยอ
1. ในวันที่ 1 มิถุนายน 2558 กิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา ณ วัดเชิงทา
2. ในวันที่ 7 มิถุนายน 2558 – วันที่ 9 สิง หาคม 2558 โครงการสอนนองเรี ย นศิ ลป
ณ หองประชุมตนโมก อาคารบรรณราชนครินทร
3. ในวั นที่ 8 – 12 มิ ถุนายน 2558 กิจ กรรมเผยแพร ศิ ลปวั ฒนธรรมต า งประเทศ
ณ ประเทศกัมพูชา
4. ในวันที่ 19 มิถุนายน 2558 กิจกรรมสัมมนาสถาป ต ยกรรมอาเซีย น ณ หอประชุม
มหาวิท ยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
5. ในวันที่ 25 มิถุนายน 2558 กิจกรรมอบรมสัม มนาเชิง ปฏิบั ติ การเรื่ อง การจั ด การ
สภาพแวดลอมทางวัฒนธรรมนครประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยา ณ ห องประชุม ต นโมก อาคาร
บรรณราชนครินทร ณ วัดบางกะจะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิท ยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธ ยา ครั้งที่ 6/2558

[2-13]

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบี ย บวาระที่ 4.6 ผู อํา นวยการสํา นั ก วิท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี ส ารสนเทศ
สาระสําคัญโดยยอ
1. เมื่ อวั นที่ 1 พฤษภาคม 2558 เวลา 08.30 น. – 12.00 น. จั ด กิจ กรรมการอา น
เพื่ อบริ การชุ ม ชน ครั้ ง ที่ 3 เรื่ อง การสร า งหนัง สือการ ตู นดิ จิ ต อลด ว ยโปรแกรม Toontastic
Application ณ หองประชุมตนโมก
2. เมื่อวันที่ 7 – 8 พฤษภาคม 2558 เวลา 08.30 น. – 16.30 น. จั ดโครงการอบรมเสริ มสร าง
วิชาชีพบรรณรักษ เรื่อง การสรางสื่อการตูนดิจิ ตอล Creative Storytelling ณ ห องปฏิบั ติ การคอมพิ วเตอร
31104 อาคาร 100 ป และหองประชุมตนโมก อาคารบรรณราชนครินทร
3. เมื่อวันที่ 7 – 8 พฤษภาคม 2558 สงบุคลากรเขารวมอบรม Online Information &
Education conference 2015 ณ มหาวิท ยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
4. เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 เวลา 13.30 น. จัดประชุมคณะกรรมการประจํา สํานั ก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2558 ณ หองประชุมชั้น 4 อาคารบรรณราชนคริ นทร
โดยมี รศ.ดร.นพวรรณ ธีระพันธเจริญ เปนประธาน
5. ในวั นที่ 3 มิ ถุนายน 2558 จั ด ประชุ ม คณะกรรมการประกันคุ ณ ภาพจั ด ทํ า ร า ง
การประเมินตนเองปการศึกษา 2557
6. ในวันที่ 11 – 12 มิถุนายน 2558 จัดประชุมสัมมนาวางแผนการดํา เนิ นงานประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ.2559 ณ จังหวัดกาญจนบุรี
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.7 ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
สาระสําคัญโดยยอ
1. เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558 ประชุมคณะกรรมการพิ จ ารณาขอเสนอโครงการวิ จั ย
ณ หองประชุมกองพัฒนานักศึกษา
2. เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัย ณ หองประชุม
อยุธยา – โปรตุเกส อาคารสํานักงานอธิการบดี
3. เมื่ อวั น ที่ 30 เมษายน 2558 ประชุม คณะกรรมการสถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา
ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน อาคารสํานักงานอธิการบดี
4. เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2558 ประชุมทําสัญญารับทุนสนับสนุนการวิจัย ครั้งที่ 2/2558
ณ หองประชุมบัณฑิตศึกษา
5. เมื่ อ วั นที่ 16 พฤษ ภาค ม 2 558 กิ จ กร รมการพั ฒนา ครู มื ออา ชี พ สู สากล
ณ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาขั้นพื้นฐานอางทอง
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิท ยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธ ยา ครั้งที่ 6/2558
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6. เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2558 กิจ กรรมการพั ฒนาสมรรถนะครู ยุ ค ใหม สูอาเซีย น
ณ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจังหวัดอางทอง
7. เมื่อวันที่ 18 – 19 พฤษภาคม 2558 กิ จ กรรมทั กษะภาษาเพื่ อการเขา สูป ระชาคม
อาเซียน ณ องคการบริหารสวนตํา บลลุมพลี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
8. เมื่อวันที่ 20 – 22 พฤษภาคม 2558 ประชุมและจัด นิทรรศการงานราชภัฏวิจัยครั้งที่ 3
ณ มหาวิท ยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
9. เมื่อวันที่ 15 – 27 พฤษภาคม 2558 เก็บขอมูลและวิ เคราะห ขอมู ล การสํา รวจวั ด
ระดับ ความคิดเห็นของประชาชนตอการปฏิรูปประเทศในจังหวัดพระนครศรี อยุ ธ ยา จั ง หวั ด อา งทอง
และจังหวัดนครนายก ครั้งที่ 1 ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดอางทอง และจังหวัด นครนายก
10.ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2558 ประชุ มชาคมบริ การวิ ชาการ ณ เทศบาลตํ าบลบางนมโค
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.8 ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
สาระสําคัญโดยยอ
1. ตั้งแตวันที่ 7 พฤษภาคม 2558 – วันที่ 2 สิงหาคม 2558 รั บ สมั ค รนักศึ กษาระดั บ
บัณฑิตศึกษา ประจําปการศึกษา 2558 ณ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย
2. ตั้งแตวันที่ 10 พฤษภาคม 2558 เปนต นไป แจ ง ความประสงค สมั ค รเขา ศึ กษาต อ
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ณ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย
3. ในวั นที่ 31 พฤษภาคม 2558 จั ด บรรยายเสริ ม รายวิ ชาการจั ด การเชิง กลยุ ท ธ
ณ ศูนยการเรียนรูตันแลนด ดินแดนแหงความสมดุล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
4. ในวั นที่ 10 มิ ถุนายน 2558 เวลา 13.30 – 16.30 น. ประชุม คณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 3/2558 ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน สํานักงานอธิการบดี
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.9 ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี
สาระสําคัญโดยยอ
ประกาศคณะกรรมการเลือกตั้งนายกสโมสรคณาจารย มหาวิทยาลัยราชภั ฏพระนครศรี อยุ ธยา
เรื่อง เปลี่ยนแปลงเวลาในการลงคะแนนเลือกตั้งในวั นที่ 2 มิ ถุนายน 2558 จากเดิ มเวลา 08.30 – 12.00 น.
เปลี่ยนเปน เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ หนวยเลือกตั้ งกลาง อาคารบรรณราชนคริ นทร และประกาศฯ
รายชื่อผูสมัครเขารับการเลือกตั้งเปนนายกสโมสรคณาจารย จํ านวน 2 ท าน คื อ หมายเลข 1 นายกฤษณะ
กันอ่ํา และหมายเลข 2 นายพินิจ ศรีสวัสดิ์

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิท ยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธ ยา ครั้งที่ 6/2558
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มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.10 ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ
- ไมมี -

ระเบียบวาระที่ 4.11 ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน
สาระสําคัญโดยยอ
1. กองนโยบายและแผนไดด ําเนินการติดตามผลการดําเนินงานของมหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557 โดยมีการติดตามผลการดําเนินงานตามพันธกิจของ
มหาวิท ยาลัยฯ ในดานตาง ๆ เชน ดา นการเรียนการสอน ดานบริการวิชาการ ดานการวิจัย ดานทํานุ
บํา รุงศิลปวัฒนธรรม และดานการบริหารจัดการ โดยไดรวบรวมและจัด ทํา รายงานประจํ า ป 2557
มหาวิท ยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
2. งานติดตามและประเมินผล ไดจัดทํ า รายงานการติ ด ตามและประเมิ นผลโครงการ
ประจํา ปงบประมาณ พ.ศ.2557 โดยมีวัตถุประสงค เพื่อใหการติดตามและประเมิ นผลเป นไปอย า ง
มีประสิทธิภาพ ตามกฎหมายขอกําหนดที่เกี่ยวของและเปนการประเมิ นผลตามวั ต ถุป ระสงค ที่ ตั้ ง ไว
ทั้งในภาพรวมและรายละเอียดแตละโครงการ ซึ่งผลการติ ด ตามและประเมิ นผลดั ง กลา วจะนํา มาสู
การปรับปรุงการปฏิบัติงานในรอบปตอไป
3. การจัด ทํา งบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 โดยมหาวิท ยาลัยไดจัดทํา คํา ขอ
ตั้งงบประมาณรายจายวงเงินงบประมาณทั้งสิ้น จํานวน 561,978,800 บาท โดยมีวงเงินเพิ่มขึ้นรอยละ
32.73 จากงบประมาณที่ไดจัดสรรประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558 คือ จํานวน 378,060,800 บาท
และสํานักงบประมาณพิจารณาเพื่อจัดทํา รางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2559 เสนอตอสภานิติบัญญัต ิแหงชาติ
4. การเตรียมความพร อมการดํ า เนินงานงบลงทุ นงบประมาณรายจ า ย (งบแผนดิ น)
ประจํา ปงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยกองนโยบายและแผน ขอใหหนวยงานที่ ไ ด รั บ จั ด สรรงบลงทุ น
รายการครุภัณฑ และสิ่งกอสราง รายงานการเตรียมความพรอมการดําเนินงานใหมหาวิทยาลัยไดทราบ
โดยจัดสงมายังกองนโยบายและแผนภายในวันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2558
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.12 ผูอํานวยการกองกลาง
สาระสําคัญโดยยอ
รายงานปญหาและอุปสรรคของการดํ า เนินงานรายการครุ ภัณ ฑ ที่ ดิ นและสิ่ง กอสร า ง
ประจํา ปงบประมาณ พ.ศ.2558 ที่ไมสามารถดําเนินการกอหนี้ผูกพั นได ทั นภายในเดื อนพฤษภาคม
2558 จํา นวน 14 รายการ

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิท ยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธ ยา ครั้งที่ 6/2558
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มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.13 ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา
- ไมมี -

ระเบียบวาระที่ 4.14 ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา
สาระสําคัญโดยยอ
1. เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2558 - วันที่ 9 มิถุนายน 2558 การรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ
ปการศึกษา 2558 (รอบ 2) ณ กองบริการการศึกษา อาคารสํานักงานอธิการบดี
2. เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2558 – วันที่ 31 กรกฎาคม 2558 จั ด การเรี ย นการสอน
ภาคฤดูรอนสําหรับนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 3/2557 ณ กองบริการการศึกษา อาคารสํานักงาน
อธิการบดี
3. ในวั น ที่ 28 – 29 พฤษภาคม 2558 อบรมโครงการพั ฒนาศั ก ยภาพบุ ค ลากร
ทางการศึกษา ณ หองสุพรรณิกา ชั้น 3 โรงแรมริเวอรวิวเพลส จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
4. ในวันที่ 8 มิถุนายน 2558 การยืนยันสิ ท ธิ การเป นนักศึ กษารอบปกติ ป การศึ กษา
2558 รอบโควตา เด็กดีมีที่เรียนฯ รอบที่ 1 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
5. ในวันที่ 10 มิถุนายน 2558 ประชุม คณะกรรมการสภาวิ ชาการ ครั้ ง ที่ 5/2558
ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน อาคารสํานักงานอธิการบดี
6. ในวันที่ 11 – 12 มิถุนายน 2558 กองบริการการศึกษาศึกษาดู ง านการจั ด การเรี ย น
การสอนระดับปริญญาตรี ณ มหาวิท ยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี
7. ในวันที่ 17 มิถุนายน 2558 ประกาศรายชื่อผูมีสิทธิ์สอบและหองสอบคัด เลือกนักศึกษา
ภาคปกติ ปการศึกษา 2558 (รอบ 2) ณ กองบริการการศึกษา อาคารสํานักงานอธิการบดี
8. ในวันที่ 24 – 25 มิถุนายน 2558 สอบคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ ปการศึกษา 2558
(รอบ 2) ณ มหาวิท ยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
9. ในวั น ที่ 30 มิ ถุน ายน 2558 ประกาศรายชื่อผูผ า นขอ เขีย นนักศึ ก ษาภาคปกติ
ปการศึกษา 2558 (รอบ 2) ณ กองบริการการศึกษา อาคารสํานักงานอธิการบดี
10. ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2558 สอบสัมภาษณนั กศึ กษาภาคปกติ ป การศึ กษา 2558
(รอบ 2) ณ มหาวิท ยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
11. ในวั น ที่ 6 กรกฎาคม 2558 โครงการพั ฒนาศั ก ยภาพการวั ด ผลการศึ ก ษา
และบุคลิกภาพครูยุคใหม ณ หองประชุมตนโมก อาคารบรรณราชนครินทร
12. ในวั นที่ 7 กรกฎาคม 2558 ประกาศผลการคั ด เลื อกเป นนักศึ กษาภาคปกติ
ปการศึกษา 2558 (รอบ 2) ณ กองบริการการศึกษา อาคารสํานักงานอธิการบดี
13. ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2558 ประชุม คณะกรรมการสภาวิ ชาการ ครั้ ง ที่ 6/2558
ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน อาคารสํานักงานอธิการบดี
14. ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2558 รายงานตัวเปนนักศึกษาภาคปกติ ป การศึ กษา 2558
(รอบ 2) ณ มหาวิท ยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิท ยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธ ยา ครั้งที่ 6/2558
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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. ในวั น ที่ 17 มิ ถุ น ายน 2558 ศ.นพ.สมเกี ย รติ วั ฒ นศิ ริ ชัย กุ ล ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ
สภามหาวิทยาลัย จะมาเปนวิทยากรบรรยายเรื่องตัวชี้วัดรายบุคคล ซึ่งในชวงเชาจะเป นการบรรยาย
สําหรับผูบริหาร และชวงบายจะเปนการบรรยายสําหรับสายสนับสนุน ณ หองประชุมศูนยการศึกษา
พิเศษ คณะครุศาสตร
2. ความคืบหนาของแผนยุทธศาสตร คณะผูบริห ารไดรวมกันพิ จ ารณาแผนยุ ท ธศาสตร
และไดสอบถามจาก 8 หนวยงานเรียบรอยแลว และกองนโยบายและแผนอยูระหวา งการแกไ ขร า งให
เรียบรอย และจัดสงให ศ.นพ.สมเกียรติ วัฒนศิริชัยกุล ตอไป
3. รายงานประจําป แตเดิมมีการรายงานเฉพาะ 5 พันธกิจ แตตั้ ง แต ป 2559 จะต อง
รายงานใหค รบตามพันธกิจตามเลมแผนยุทธศาสตร ซึ่งมีทั้งหมด จํานวน 11 ขอ
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.16.3 รองอธิการบดีฝายวิชาการ
สาระสําคัญโดยยอ
1. การมอบปริญญากิตติมศักดิ์ ไดแจงไปยังแตละคณะแลว ว า ในวั นที่ 29 พฤษภาคม
2558 จะใหจัดสงและรวบรวมขอมูลเปนวันสุดทาย
2. ในวันที่ 10 มิถุนายน 2558 จะมีการประชุมสภาวิชาการ เพื่อนําเขาวาระการประชุม
สภามหาวิทยาลัยในวันที่ 25 มิถุนายน 2558
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิท ยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธ ยา ครั้งที่ 6/2558
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ระเบียบวาระที่ 4.16.4 รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา
สาระสําคัญโดยยอ
1. แจงกําหนดการพระราชทานปริญญาบัต ร ประจํา ป พ.ศ.2558 มหาวิท ยาลั ย ราชภัฏ
เขตภาคกลาง (8 วัน 16 รอบ) วันที่ 13 – 15 และวันที่ 18 – 22 สิง หาคม 2558 ซึ่ง มหาวิ ท ยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยากําหนดรับ ในวันเสารท ี่ 22 สิงหาคม 2558 เวลา 11.30 น.
2. จํานวนบัณฑิต ประจําป พ.ศ.2558 รวมทั้งสิ้น 1,204 คน ซึ่งได ม ารายงานยื นยั น
จะเขารับพระราชทานปริญญาบัต รแลว จํานวน 1,074 บาท
3. สรุปรายงานการจัดกิจกรรม ระหวา งเดือนมีนาคม – พฤษภาคม 2558
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.16.5 รองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษและกฎหมาย
สาระสําคัญโดยยอ
บั นทึ กขอตกลงความร ว มมื อ ระหว า ง สํา นักงานอัย การคุ ม ครองสิท ธิ แ ละชว ยเหลื อ
ทางกฎหมายและการบังคับ คดีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กับ มหาวิท ยาลัยราชภัฏพระนครศรี อยุ ธ ยา
เพื่อใหบ รรลุเปา หมาย คื อ สง เสริ ม สนับ สนุน และประสานงานเกี่ย วกับ การเผยแพร ค วามรู ท าง
ด า นกฎหมายและการให ค วามชว ยเหลือทางด า นกฎหมายแกบุ ค ลากรของมหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา และใหป ระชาชนทั่วไป และสงเสริม สนับ สนุนเกี่ย วกับ การประชาสัม พั นธ แ ละ
เผยแพรภารกิจของสํานักงานอัยการคุมครองสิทธิและชวยเหลือทางกฎหมายและการบั ง คั บ คดี จั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.16.6 ผูชวยอธิการบดีฝายประกันคุณภาพ
สาระสําคัญโดยยอ
1. เมื่อวันที่ 14 – 15 พฤษภาคม 2558 การอบรมระบบติดตามตรวจสอบการดํา เนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึกษา 2557 ระดับหลักสูตร ณ หองประชุมภูเขางามรีสอร ท
จังหวัดนครนายก วิทยากรโดย ผศ.ดร.เฉลิมเกียรติ ดุลสัมพันธ
2. เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2558 จัดสงบุคลากรเขา ร ว มประชุม อบรมเพื่ อเสริ ม สร า ง
ความรูความเขาใจเกี่ยวกั บ การประกันคุ ณ ภาพภายในระดั บ หลักสูต ร ร ว มกับ เครื อขา ยเบญภาคี
ณ มหาวิท ยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ วิทยากรโดย รศ.ศรีสมรัก อินทุจันทรยง
3. ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2558 ประชุม คณะทํ า งานพั ฒนาระบบประกันคุ ณ ภาพ
การศึกษา ณ หองประชุมอยุธยา – โปรตุเกส เวลา 13.30 น.
4. ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2558 โครงการอบรมเชิง ปฏิบั ติ การ กระบวนการจั ด การ
ความรู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ณ หองประชุมตนโมก อาคารบรรณราชนคริ นทร
วิทยากรโดย ผศ.ดร.เฉลิมเกียรติ ดุลสัมพันธ
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิท ยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธ ยา ครั้งที่ 6/2558
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5. ในวันที่ 10 มิถุนายน 2558 ประชุมคณะทํางานพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา
ณ หองประชุมอยุธยา – โปรตุเกส เวลา 13.30 น.
6. ในวั นที่ 16 มิ ถุนายน 2558 ประชุม คณะกรรมการดํ า เนินงานประกันคุ ณ ภาพ
การศึกษา ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน เวลา 13.30 น.
7. ในวันที่ 23 – 24 มิถุนายน 2558 การอบรมระบบติด ตามตรวจสอบการดํ า เนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ป การศึ กษา 2557 ระดั บ คณะ สํา นัก สถาบั น วิ ท ยากรโดย
ผศ.ดร.เฉลิมเกียรติ ดุลสัมพันธ
8. ในวันที่ 25 – 26 มิถุนายน 2558 สงบุคลากรเขารวมอบรมหลักสูตรประกันคุ ณ ภาพ
รวมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
9. ในวันที่ 17 – 18 กรกฎาคม 2558 โครงการฝกอบรมผูต รวจประเมิ นคุ ณ ภาพ
การศึกษาภายใน ระดับ หลักสูตร ณ หองประชุมตนโมก อาคารบรรณราชนคริ นทร วิ ท ยากรโดย
รศ.ศรีสมรัก อินทุจันทรยง
10. การจัด ทํา คูมือการประกันคุณภาพการศึกษา มีห นวยงานทีส่ งคูมือการประกันคุณภาพ
การศึกษา จํานวน 7 หนวยงาน คือ คณะครุศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะวิทยาการ
จัดการ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สถาบันอยุธยาศึกษา สถาบันวิจัยและพัฒนา และสํานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สวนหนวยงานที่ยังไมไดสงคูมื อการประกันคุ ณ ภาพการศึ กษา คื อ
สํานักงานอธิการบดี โดยงานประกันคุณภาพไดจัดทํา จดหมายทวงถามใหสงภายในวันที่ 15 มิ ถุนายน
2558
11. การจัด สง (ราง) รายงานผลการประเมิ นตนเองระดั บ คณะ สํา นัก สถาบั น และ
มหาวิท ยาลัย กําหนดใหสงในวันที่ 12 มิถุนายน 2558 เพื่ อใชป ระกอบการอบรมระบบติ ด ตาม
ตรวจสอบ การดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปการศึ กษา 2557 ระดั บ คณะ สํา นัก
สถาบัน ในวันที่ 23 – 24 มิถุนายน 2558
12. สรุปผลการประเมินการปฏิบัต ิราชการตามคํารับรองการปฏิบัต ิราชการ มหาวิท ยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.16.7 ผูชวยอธิการบดีฝายบริการวิชาการ และสหกิจศึกษา
- ไมมี -

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

ระเบียบวาระที่ 4.16.9 ผูชวยอธิการบดีฝายประชาสัมพันธ
- ไมมี การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิท ยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธ ยา ครั้งที่ 6/2558
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ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องนําเสนอเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ 5.1 ขอความเห็นชอบ (ราง) โครงการงานบริ หารจั ดการศู น ย ฝ กปฏิ บั ติ การ
วิชาชีพธุรกิจ (อาคารสวนหลวง) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2558
สาระสําคัญโดยยอ
เนื่ อ งจากคณะกรรมการชุ ด เดิ ม ได ห มดวาระลง เมื่ อวั น ที่ 1 กุ ม ภาพั นธ 2558
และคณะกรรมการชุดใหมไดเขามาดําเนินงานตอ ตั้งแตวันที่ 2 เมษายน 2558 และไดจัดทํา โครงการ
ประจํา ปงบประมาณ พ.ศ.2558 ในชวง 6 เดือนสุดทายตั้งแตเดือนเมษายน 2558 ถึง เดื อนกันยายน
2558 จึงขอเสนอโครงการประจํา ปงบประมาณ พ.ศ.2558
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) มีขอสังเกตและขอเสนอแนะ ดังตอไปนี้
1. คณะกรรมการฯ ชุด เก าเพิ่ งหมดวาระไป เหตุ ใดถึ งยั งไม มี แผนของป 2557 และใช
งบพลาง ซึ่งใหอํานาจประธานสวนหลวงทําการเบิกใชเงิน ครั้งละไมเกิน 50,000 บาทมาโดยตลอดระยะเวลา
6 เดือนที่ผานมา ซึ่งในการจั ดตั้ งโครงการของสวนหลวงนั้ น ต องได รั บการอนุ มั ติ จากสภามหาวิ ทยาลัย
และเหตุใดถึงไมดําเนินการขออนุมัติโครงการในชวงระยะเวลา 6 เดือนที่ผานมานั้น
2. ใหดูแลรักษากอกน้ําตามหองพักตาง ๆ ดวย
3. ใหสามารถจองหองพักไดทางเว็บไซตไ ดด วย
4. ควรรวมงบดําเนินการและงบพัฒนาอยูในโครงการเดียวกัน และควรมีแผนการพัฒ นา
แผนการใชเงินดวย
5. ควรมีการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา และปรับปรุงใหด ียิ่งขึ้น
6. ใหการเชิญ คณะกรรมการที่ เกี่ย วของกับ สวนหลวงมาประชุม เพื่ อทราบขอบขา ย
ในการทํางานตอไป
7. ใหมีการจัดสถานที่จอดรถหนาอาคารสวนหลวงใหเปนระเบียบเรียบรอย เนื่องจากมี
พื้นที่จํากัด
มติ/ความเห็นของที่ประชุม
เห็นชอบในหลักการ (ราง) โครงการงานบริหารจัดการศูนยฝกปฏิบัติการวิ ชาชี พธุ รกิ จ (อาคาร
สวนหลวง) ประจํ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558 และให แก ไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริ หาร
มหาวิ ท ยาลัย (ก.บ.) และขอให เร ง ดํ า เนิ นการจั ดทํ างบพั ฒนา เพื่ อนํา เข าพิ จ ารณาในการประชุ ม
คณะกรรมการบริหารมหาวิ ทยาลัย (ก.บ.) ในการประชุ ม ครั้ งที่ 6/2558 วั นอั งคารที่ 9 มิ ถุนายน 2558
เปนวาระสืบเนื่องจากการประชุมตอไป

ระเบียบวาระที่ 5.2 ขอความเห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลั ยราชภั ฏพระนครศรี อยุ ธยา
วาดวย การบริหารจัดการทรัพยสินทางปญญา
สาระสําคัญโดยยอ
เนื่องจากการประกันคุณภาพการศึ กษา ซึ่ง เกณฑของการประกันคุ ณ ภาพการศึ กษา
ตัวบงชี้ที่ 2.1 เรื่ องระบบ กลไกการบริ ห าร การพั ฒนางานวิ จั ย หรื องานสร า งสรรค ขอที่ 6
มหาวิท ยาลัยตองมีระบบ และกลไกเพื่อชวยในการคุม ครองสิท ธิ ของนักวิ จั ย หรื องานสร า งสรรค ที่
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิท ยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธ ยา ครั้งที่ 6/2558
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นําไปใชประโยชน และดําเนินการตามระบบที่กําหนด ดั ง นั้นจึ ง ได ร า งระเบี ย บนี้ขึ้นมา เนื่องจาก
มหาวิท ยาลัยยังไมมีระเบียบนี้ และไดนําเขาพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการประจํา สถาบันวิจั ย
และพัฒนา เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558 ซึ่งไดใหความเห็นชอบ และมีขอเสนอแนะ คือ นิยามต า ง ๆ
เชน คําวา ลิขสิทธิ์ งานอันมีลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร ขอใหต รวจสอบกับระเบียบของกรมทรัพยสินทางปญญา
วามีการเปลี่ยนแปลงหรือไม และเรื่องของการแตงตั้งคณะกรรมการจัดการทรัพยสินทางปญหา ซึ่งมติที่
ประชุมไดเห็นชอบใหค ณะกรรมการประจํา สถาบันวิจัยเปนคณะกรรมการชุดนี้ดวย
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) มีขอสังเกตและขอเสนอแนะ ดังตอไปนี้
1. ใหงานนิติการตรวจสอบการใชตราพระราชลัญจกร
2. การจดลิขสิทธิ ผูที่จะรับผิดชอบคาใชจายคือมหาวิทยาลัย ซึ่งตองจัดทําประกาศเพื่อใส
รายละเอียดในเรื่องนี้เขาไปดวย
มติ/ความเห็นของที่ประชุม
เห็นชอบในหลักการ (ร า ง) ระเบี ย บมหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏพระนครศรี อยุ ธ ยา ว า ด ว ย
การบริหารจัดการทรัพยสินทางปญญา โดยมอบหมายใหงานนิติการตรวจสอบการใชชื่อ เครื่ องหมาย
สัญลักษณ ภาพของมหาวิทยาลัย และตรวจสอบผูรับผิดชอบค า ใชจ า ยในการจดลิขสิท ธิ และนํา เขา
ในการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงและยกรางกฎหมายของมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตอไป

ระเบียบวาระที่ 5.3 ขอความเห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลั ยราชภั ฏพระนครศรี อยุ ธยา
วาดวย การจายเงินคาตอบแทนเกี่ยวกับการสอบ พ.ศ. ...
สาระสําคัญโดยยอ
ตามที่งานนิติการไดรับมอบหมายจากรองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษและกฎหมาย ใหจดั ทํา
รางระเบียบวาดวยการเงินคาตอบแทนเกี่ยวกับการสอบ เพื่อใหสามารถเบิกจายเงินคา ตอบแทน ในการ
ดํา เนินการสอบแขงขัน การสอบคั ด เลือกหรื อคั ด เลือกนักเรี ย น นักศึ กษา ขา ราชการ พนักงาน
มหาวิท ยาลัย ลูกจางประจํา และเจาหนาที่ประจํา ตามสัญญาเปนไปอยางเหมาะสมกับสภาพการณใ น
ปจจุบัน
งานนิติการ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี ไดจัดทํา (ราง) ระเบียบมหาวิท ยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา วาดวย การจา ยเงินคาตอบแทนเกี่ยวกับการสอบ พ.ศ. ... โดยกําหนดเนื้อหาสาระ
ประกอบดวย แหลงเงิน คาตอบแทน การจายคาตอบแทนเกี่ยวกับการสอบ อัตราคาตอบแทน และ
คา ใชจายอื่น ๆ เสนอตอที่ป ระชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ได พิ จ ารณากอนนํา เสนอ
คณะกรรมการปรับปรุงและยกรางกฎหมายของมหาวิทยาลัยตอไป
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) มีขอสังเกตและขอเสนอแนะ ดังตอไปนี้
1. การคุมสอบของนักศึกษาภาคปกติ ตองใชเวลามาก ทําใหอาจารยผูคุมสอบไมมีเวลาพัก
ทานอาหารกลางวัน และมีปญหาเรื่องงบประมาณอาหารกลางวัน
2. คณะกรรมการสอบขอเขียนและสอบปฏิบัติ ควรจะเขียนไววา ใหจายวันละ 250 บาท
ตอคน เนื่องจากปฏิบัติงานเหมือนกัน และไมควรตั้งไวเกินจํานวนที่สามารถเบิกได
3. คา อาหาร ใหเพิ่มเติมในขอ 8 คา ใชจายเกี่ยวกับการสอบ
4. คา ใชจายที่เปนรายละเอียดอื่น ๆ ใหจัดทํา เปนประกาศมหาวิท ยาลัยตอไป
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิท ยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธ ยา ครั้งที่ 6/2558
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มติ/ความเห็นของที่ประชุม
เห็ นชอบในหลักการ (ร า ง) ระเบี ย บมหาวิ ท ยาลัย ราชภั ฏพระนครศรี อยุ ธ ยา ว า ด ว ย
การจา ยเงินคาตอบแทนเกี่ยวกับการสอบ พ.ศ. ... โดยมอบหมายใหง านนิติ การแกไ ขตามขอเสนอแนะ
ของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) และนําเขาในการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงและยกราง
กฎหมายของมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตอไป

ระเบียบวาระที่ 5.4 ขอความเห็นชอบ (ราง) ระเบียบสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
วาดวย การรับจายเงินคาธรรมเนี ยมการศึ กษาระดั บปริ ญ ญาตรี สํ าหรั บ
นักศึกษาต างชาติ โครงการความร วมมื อระหวางมหาวิทยาลั ยราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยากับมหาวิทยาลัยหรือหนวยงานตางประเทศ พ.ศ.2558
สาระสําคัญโดยยอ
เนื่ อ งจากมหาวิ ท ยาลัย ได ทํ า ความร ว มมื อ กับ หน ว ยงานต า งประเทศ ซึ่ง ไม ใ ช
มหาวิ ท ยาลั ย เดิ ม ซึ่ ง เดิ ม มี ร ะเบี ย บสภามหาวิ ท ยาลั ย ฯ ว า ด ว ย การรั บ จ า ยเงิ นค า ธรรมเนีย ม
การศึกษาระดับปริ ญ ญาตรี สํา หรั บ นักศึ กษาโครงการความร ว มมื อระหว า งมหาวิ ท ยาลัย ราชภัฏ
พระนครศรี อ ยุ ธ ยากั บ มหาวิ ท ยาลั ย ต า งประเทศ พ.ศ.2548 แลว ดั ง นั้ นเพื่ อ ให มี ร ะเบี ย บ
สภามหาวิทยาลัยฯ วาดวย การรับจายเงินคาธรรมเนียมการศึกษาระดับปริญญาตรี สํา หรั บ นักศึ กษา
ตา งชาติ บังคับ ใชอยางมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับสภาพการณปจจุบัน
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) มีขอเสนอแนะดังตอไปนี้
1. ขอใหเพิ่มเติมขอ 4.4 ความหมายของ องคกรตางประเทศ หนวยงานตางประเทศ
2. ควรกําหนดอัตราการจา ยเงินคาธรรมเนียมการศึกษาเปนเงินดอลลาสหรัฐ
มติ/ความเห็นของที่ประชุม
เห็นชอบในหลักการ (รา ง) ระเบียบสภามหาวิท ยาลั ย ราชภัฏพระนครศรี อยุ ธ ยา ว า ด ว ย
การรับจายเงินคาธรรมเนียมการศึกษาระดับ ปริญญาตรีสําหรับนักศึกษาตา งชาติ โครงการความรวมมือ
ระหวา งมหาวิท ยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากับมหาวิท ยาลัยหรือหนวยงานตางประเทศ พ.ศ.2558
โดยใหแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลัย (ก.บ.) สว นรายละเอีย ดขอให
เทียบเคียงกับมหาวิท ยาลัยแหงอื่น และในสวนของอัตราการจา ยเงินคาธรรมเนียมการศึกษาใหจัดทํา เปน
ประกาศของมหาวิทยาลัย และนําเขาการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) เพื่อพิจารณา
เปนวาระสืบเนื่องอีกครั้งหนึ่ง และนําเขาพิจารณาในการประชุม คณะกรรมการปรั บ ปรุ ง และยกร า ง
กฎหมายของมหาวิทยาลัยตอไป

ระเบียบวาระที่ 6 ขอเสนอแนะจากแตละหนวยงาน
ระเบียบวาระที่ 6.1 คณบดีค ณะครุศ าสตร
- ไมมี –
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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 -

ระเบียบวาระที่ 6.14 ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา
- ไมมี –

ระเบียบวาระที่ 6.15 หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน
- ไมมี –
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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 –

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ
ระเบียบวาระที่ 7.1 กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2558
สาระสําคัญโดยยอ
มหาวิ ท ยาลัย กํ า หนดให มี การประชุม คณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลัย (ก.บ.)
ครั้งที่ 6/2558 โดยพรอมเพรียงกัน ในวันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2558 เวลา 13.30 น. ณ ห องประชุม
อยุธยา – อาเซียน สํานักงานอธิการบดี มหาวิท ยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ
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[2-25]
เลิกประชุมเวลา 16.55 น.
นางนงคราญ
นางสุนทรี

คงสมทรง
โพธิกุล

ผูจ ัดทํา รายงานการประชุม
ผูตรวจบันทึกการประชุม
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