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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 25/2555
วันอังคารที่ 25 ธันวาคม 2555 เวลา 13.4516.00 น.
ณ หองประชุม 1 อาคาร 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
--------------------------------------------------

ผูที่มาประชุม
1. ดร.พรเทพ
2. นายจิรศักดิ์
3. ดร.ชิดชัย
4. ผศ.วิชชุกร
5. รศ.ดร.นพวรรณ
6. ดร.อมรรัตน
7. รศ.ลํายอง
8. นางสาวฤดี
9. นางสาวกันยารัตน
10. นายชัยพฤกษ

รูแผน
ชุมวรานนท
สนั่นเสียง
นาคธน
ธีระพันธเจริญ
สนั่นเสียง
ปลั่งกลาง
เสริมชยุต
โกมโลทก
ชูดํา

11. ดร.กมลวรรณ

วรรณธนัง

รองอธิการบดีฝายบริหาร
รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา
รองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ
คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คณบดีคณะครุศาสตร
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
(แทน) ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
(แทน) ผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา
ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
(แทน) ผูอํานวยการสํานักงานบัณฑิตศึกษา

ผูเขารวมประชุม
1. นางสุนทรี
2. นางลักขณา
3. นางสารภี
4. นางสาวเพลินตา
4. รศ.ไพฑูรย
5. ผศ.วชิรา

โพธิกุล
เตชวงษ
พูลศิริ
โมสกุล
สมัครกิจ
ปูชตรีรัตน

ผูอํานวยการกองกลาง
ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา
ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา
ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน
ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ
รองคณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ผูไมเขารวมประชุม
1. ดร.บูรพาทิศ
2. ผศ.ดร.วิมลพรรณ
3. นายทวีศักดิ์
4. นายสุนทร
5. นางสาววนิดา

พลอยสุวรรณ
รุงพรหม
จริตควร
โภชฌงค
อินทรลักษณ

อธิการบดี
รองอธิการบดีฝายวิชาการ
ผูชวยอธิการบดีฝายบริหาร
รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา
ผูชวยอธิการบดีฝายกิจการพิเศษและ
ตรวจสอบภายใน

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 1/2556

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ติดราชการ
ติดราชการ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดราชการ
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เริ่มประชุม เวลา 13.45 น.
ประธานพิจารณาจํานวนกรรมการที่มาประชุมและเห็นวาครบองคประชุมแลวจึงเปดการประชุม
และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ
ระเบียบวาระที่ 1.1 การมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่เปนประธานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 25/2555
สาระสําคัญโดยยอ
เนื่องจากอธิการบดีซึ่งเปนประธานการประชุมในวันนี้ติดราชการที่กรุงเทพฯ ไมสามารถเขารวม
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยได จึงมอบหมายรองอธิการบดีฝายบริหารปฏิบัติหนาที่ แทน
อธิการบดี
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 1.2 การประชุมสภาวิชาการ ประจําเดือนธันวาคม 2555
สาระสําคัญโดยยอ
ขณะนี้มี ผูเชี่ยวชาญจากประเทศญี่ ปุนจํ านวน 1 ท าน ชื่อวา ดร. โนริ คัตซึ โอซึมิ อายุ 70 ป
ซึ่งเกษียณอายุงานแลวจากมหาวิทยาลัยเกียวโต ประเทศญี่ปุน มีความตองการที่จะชวยเหลือมหาวิทยาลัยได
เสนอตัวเปนอาสาสมัคร โดยไมตองมีคาจางดวยเงินงบประมาณใดๆ รวมถึงคาที่พัก เพียงขอใหมหาวิทยาลัยจัด
สถานที่สําหรับการนั่งทํางาน ซึ่งไดรับความอนุเคราะหจากคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จัดหองทํางานไวให
ที่ศูนยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ซึ่งไดเดินทางมาทํางานเมื่อวันจันทรที่ 24 ธันวาคม 2555 และเดินทางกลับ
ในวันที่ 5 มกราคม 2556 ท านเปนผู ที่ มี ความเชี่ยวชาญทางดานการทํ าสื่อการสอน โดยเฉพาะสื่ อทาง
วิทยาศาสตร จบการศึกษาทางดานฟสกิ สและจิตวิทยา เปนการนําเอาความรูด านวิทยาศาสตรผสมผสานกับดาน
จิตวิทยาจนกลายเปนผูเชี่ยวชาญทางดานการผลิตสื่อ พิพิธภัณฑดานวิทยาศาสตรทานเปนผูริเริ่ม ซึ่งองคการ
พิพิ ธภัณฑวิทยาศาสตร แหงชาติ(อพวช.) ไดไปดูงานที่ ทานซึ่ งเปนผูริเริ่มไวที่เกี ยวโตนํามาทํ าเปนองคการ
พิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ ทานเคยเดินทางมาทํางานที่ประเทศไทย 2 ป ทํางานกับสถาบันสงเสริมการ
สอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) ปจจุบันทานเปนอาจารยอยูที่มหาวิทยาลัยเอกชนและจะเกษียณอายุ
งานจากมหาวิทยาลัยเอกชนประมาณเดือนมีนาคม 2556 จึงไดเสนอตัววามีความตองการที่จะมาชวยงาน
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 1/2556
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ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 2.1 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 24/2555
สาระสําคัญโดยยอ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยไดมีก ารประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ครั้ง ที่ 24/2555 เมื่ อ วันอั ง คารที่ 11 ธัน วาคม 2555 เวลา 13.30 น. ณ หอ งประชุม 1 อาคาร 2
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
เลขานุก ารคณะกรรมการบริห ารมหาวิ ท ยาลัย นํ าเสนอรายงานการประชุ ม ครั้ง ที่
24/2555 เพื่อขอใหที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รั บ รองรายงานการประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย ครั้ ง ที่ 24/2555
โดยไมมีการแกไข

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม
ระเบียบวาระที่ 3.1 รายงานขอมูลการดําเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริห ารมหาวิท ยาลัย ราชภัฏ พระนครศรีอ ยุธ ยา
ครั้งที่ 24/2555
สาระสําคัญโดยยอ
1. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ไดมีมติกําหนดเปนแนวปฏิบัติใหเลขานุการนําเสนอ
ที่ประชุมเพื่อทราบความคืบหนาหรือขอมูลการดําเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติทุกครั้งโดยบรรจุ
เปนเรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งกอนดวย
2. คณะกรรมการบริหารมหาวิท ยาลัย มี การประชุ ม ครั้ งที่ 24/2555 เมื่ อวั นอั งคารที่
11 ธันวาคม 2555 เวลา 13.30 น. ณ หองประชุม 1 อาคาร 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดย
มีสาระตามรายงานการประชุมฯ ในระเบียบวาระที่ 2.1
3. คณะกรรมการบริหารมหาวิท ยาลัย มีก ารประชุม ครั้งที่ 24/2555 เมื่ อ วันอัง คารที่
11 ธันวาคม 2555 โดยมอบหมายใหฝายเลขานุการแจงไปยังหนวยงานและบุคคลที่เกี่ยวของปฏิบัติ
ตามมติที่ประชุมในระเบียบวาระที่ 3.1
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 1/2556
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่ 4.1 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะครุศาสตร
สาระสําคัญโดยยอ
1. การจัดกิจกรรมโครงการจัดนิทรรศการวันครูของคณะครุศาสตรในวันที่ 1516 มกราคม
2556
2. กําหนดการสอบเขาของโรงเรียนสาธิต 3 แหง
3. โรงเรียนสาธิตรับการประเมินภายนอกในวันที่ 34 มกราคม และ วันที่ 7 มกราคม 2556
4. ศูนยการศึก ษาพิ เ ศษ จัดงานวันเด็กแหงชาติ ประจําป 2556 ในวันเสารที่ 12 มกราคม
2556 ณ ลานหนาอาคารศูนยการศึกษาพิเศษ
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.2 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
สาระสําคัญโดยยอ
 ไมมี 
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
 ไมมี 

ระเบียบวาระที่ 4.3 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
สาระสําคัญโดยยอ
 ไมมี 
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
 ไมมี 

ระเบียบวาระที่ 4.4 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สาระสําคัญโดยยอ
ตามที่ ดร.โนริคัตซึ โอซึมิ มีความประสงคจะชวยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาโดย
ทานไดทําแผนไวคือในวันที่ 2 มกราคม 2556 เปนวิทยากรบรรยายใหอาจารยไดรับทราบถึงแนวทาง
การดําเนินการตอไปอยางไรในเรื่องการจัดทําสื่อ วิทยาศาสตรและการเรียนการสอนวิทยาศาสตรให
ประสบผลสําเร็จโดยประเด็นทีม่ ุงเนนคือการประหยัดพลังงานเพื่อใชภายในมหาวิทยาลัยและนําสูทองถิน่
ดวยโครงการที่ จ ะดํา เนิ นการตอ ไปคื อ เดื อ นเมษายน 2556 จะจั ดอบรมใหแ ก คณาจารยโ รงเรีย น
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 1/2556
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ประถมศึกษาขั้นพื้นฐานและจะตอยอดอีกครัง้ หนึ่งในงานสัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาติ ซึ่งหารือเบื้องตน
แลวทานมีความยินดีใหความอนุเคราะห ขณะนี้มีหองทํางานอยูที่คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีโดย
ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศไดดําเนินการติดตั้งสัญ ญาณอินเตอรเ น็ตให
เรียบรอยแลว ซึ่งจะทําการติดตอกันผานอีเมลลในกรณีที่มีการดําเนินงานรวมกันตอไป
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.5 เรือ่ งนําเสนอเพื่อทราบจากผูอ าํ นวยการสถาบันอยุธยาศึกษา
สาระสําคัญโดยยอ
การจั ด งานมหกรรมศิ ล ปวั ฒ นธรรมอยุ ธ ยาและนานาชาติ เ ฉลิ ม พระเกี ยรติ ใ นวงเงิ น
งบประมาณ 9 ล า นบาท สํ า นั ก ศิ ล ปวั ฒ นธรรมกํ า หนดจั ด งานในวั น ที่ 2224 กุ ม ภาพั น ธ 2556
โดยกิจกรรมหลักจะเนนการแสดงมหกรรมฯ โดยเริ่มตั้งแตหนาสถาบันอยุธยาศึกษา ภายในสถาบัน
อยุธยาศึกษาจะมีการแสดงวิถีชีวิตและภูมิปญญาทั้งชั้นบนและชั้นลางของสถาบันอยุธยาศึกษา และ
บริเวณตั้งแตหนาสถาบันตลอดจนถึงบริเวณดานหนามหาวิทยาลัยจะจัดกิจกรรมเปนถนนคนเดิน และมี
พิธีเปดที่บริเวณสระน้ําดานหนาอาคาร 1 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร โดยมีพิธีเปดงานรูปแบบ
นานาชาติรวมดวยจํานวน 13 ประเทศ ซึ่งจะเสร็จสิ้นในเวลา 20.30 น. และจะมีกิจกรรมตอที่เวทีกลาง
หนาศาลากลางหลัง เกา ซึ่ งรายละเอี ยดขอมู ลตาง ๆ ยังอยูในขั้นตอนการรวบรวมขอ มูล เพื่ อ จัดทํ า
งบประมาณเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติง บประมาณในการดําเนินการจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภายในสัปดาหที่ 1 ของเดือนมกราคม 2556
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.6 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
สาระสําคัญโดยยอ
 ไมมี 
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
 ไมมี 
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ระเบียบวาระที่ 4.7 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
สาระสําคัญโดยยอ
1. ผลประเมิ นความพึ ง พอใจในการชมการแสดง แสง สี เสี ยง “ยอยศยิ่ ง ฟ าอยุธ ยา
มหานคราเกริกเกรียงไกร” ป 2555 โดยประเมินจากชวงเวลาที่ผูเขาชมแสงสีเสียงจบในแตละรอบของ
การแสดงโดยอาจารยและนักศึกษาเปนผูแจกแบบสอบถามจํานวน 10 วัน มีขอเสนอแนะดังนี้
1) ดานการแสดง มีขอเสนอแนะในทางดี คือ การแสดงนาสนใจ แสดงไดดี มีขอที่ควร
ปรับปรุงคือ การตอสูควรสมจริง
2) ดานการบริการ มีขอเสนอแนะในทางดี คือ การใหบริการและการตอนรับดี มีขอที่
ควรปรับปรุง คือ ที่นั่งชมไมคอยสะดวกและนัง่ ไมสบาย
3) ดานการจราจร มีขอเสนอแนะในการปรับปรุงคือ การจราจรไมสะดวก ทีจ่ อดรถมี
นอยไป
2. ผลการประเมินจัดประชุมหัวหนาหมูเรียน เพื่อระดมความคิดเห็น “สภาพปญหาและ
การพัฒนามหาวิทยาลัย” ตามสภาพปญหา ดานกายภาพ ดานการใหบริการ ดานการพัฒนาการเรียน
การสอน ด า นการพั ฒ นานั ก ศึ ก ษา ด า นจิ ต อาสา มี ข อ เสนอแนะ/แนวทางแก ไ ข ด า นกายภาพ
ดานการใหบริการ ดานการพัฒนาการเรียนการสอน ดานการพัฒนานักศึกษา ดานการเปนจิตอาสา
3. วันที่ 21 ธันวาคม 2555 เวลา 9.0016.00 น. สถาบันวิจัยและพั ฒ นา จัดประชุม
คณาจารยเพื่อพัฒนาขอเสนอโครงการวิจัยเชิงพื้นที่ (งบประมาณ 300,000 บาท) มีคณาจารยเขารวม
ประชุ ม 18 คน จากคณะวิ ท ยาการจั ดการ 9 คน คณะครุ ศาสตร 2 คน คณะมนุษ ยศาสตรแ ละ
สังคมศาสตร 4 คน และคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 3 คน มีนายทวิช สุวรรณสิทธิ์ เปนตัวแทน
ชุม ชนมาใหขอ มู ล คณาจารยไดรับ ฟ ง ขอ มู ล ศึก ษาเอกสารและเขียนขอ เสนอโครงการวิจัยจํานวน
10 โครงการ สถาบันวิจัยและพัฒ นาไดใหคณาจารยสง ขอ เสนอโครงการวิจัยและสัญ ญาในวันที่ 24
ธันวาคม 2555 ภายในเวลา 11.00 น.
ดร.อมรรัตน สนั่นเสียง คณบดีคณะครุศาสตร กลาววา ตามที่หัวหนาหมูเรียนไดมาพูดถึง
สภาพปญหา ในตอนทายเปนสิ่งที่นาคิดเนื่องจากตองการใหมีการพัฒนา ซึ่งมองวาเด็กจะบอกสภาพกับ
ปญหาได แตเ มื่อ อานแนวทางแก ไขนั้นยังไมผานการวิเ คราะหวาในเรื่อ งดังกลาวใครควรทํ าอยางไร
อาจจะนํ า ข อ มู ล สภาพป ญ หาไปวิ เ คราะห ห รื อ เป น ข อ เสนอแนะเพิ่ ม เติ ม เพื่ อ ให มี แ นวทางที่ จ ะ
พัฒนาไดบาง
ผศ.วิชชุกร นาคธน คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสัง คมศาสตร กลาววา ปญ หาเรื่อ ง
การจัดระดมสมองในระบบความคิดเห็นนาจะเปนเรื่องที่ดีในภาคการศึก ษาหนึ่ง ใหนักศึกษาซึ่ง เปน
ผูรับ บริการไดมี สวนสะทอ นความคิดเห็น ปญ หา ในกระบวนการควรจะมีก ารดําเนินการในสวนที่
สามารถดําเนินการได และสว นใดที่ คิดวาเปนปญ หารวมกั นควรตอ งมี ก ารพู ดคุยในรายละเอี ย ด
ตัวอยางเชน เรื่องการเรียนการสอน การเปลี่ยนอาจารยผูสอนบอยควรมีการระดมสมองกันวานักศึกษา
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ตองการอะไร อาจารยสามารถจัดใหไดแคไหนอยางไร ซึ่งเปนปญหาความตองการที่นัก ศึกษาเสนอ
ขึ้นมา บางเรื่องเปนเรื่องที่มีเหตุผลอาจจะแกไขได และบางเรื่องตองยอมรับโดยสภาพ เชน อาจารย
ผูสอนนอยก็ ตองมีการชี้แจงใหนัก ศึกษาไดรับ ทราบ เมื่อนักศึกษามีการสะท อนมาแลวมหาวิทยาลัย
อาจมีคณะทํางานเปนดาน ๆหรือไม หรืออาจมีการมอบใหกองกลางแบงคณะทํางาน เชน ดานกายภาพ
อาจมอบใหคณบดีทุก คณะ รวมทั้ งกองกลางไดเปนคณะทํ างานในสวนนี้หรือ ไม ดานการใหบ ริก าร
ดานการเรียนการสอนอาจมีรองอธิการบดีฝายวิชาการเปนประธานคณะทํางาน และมีรองคณบดีฝาย
วิชาการแตละคณะประชุมรวมกันเพื่อหาแนวทางหรือไม และมีการประชุมแจงใหนักศึกษาไดรับทราบ
วามหาวิทยาลัยไดดําเนินการอะไรไปแลวบาง และอะไรบางที่เปนปญหาที่ยังไมชัดเจน และยังแกไข
ไมได เปนตน ตามที่เห็นวามีการเสนอเพื่อการแกปญหาเปนขั้นตอนไป
นายชัยพฤกษ ชูดํา ผูอํานวยการสํานัก วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กลาววา
สว นหนึ่ ง เกิ ด จากตั ว นั ก ศึ ก ษาเอง เชน ภู มิ ทั ศ น ส ว นใหญ ไ ม ส ะอาดมี ฝุ น จํ า นวนมาก เศษขยะ
เศษอาหาร วางกลาดเกลื่อน และรอยขีดขวนในหองเรียน ทั้งหมดเกิดจากตัวนักศึกษาดวยเชนกัน
ผศ.วชิร า ปูชตรีรัตน รองคณบดีคณะวิท ยาศาสตรและเทคโนโลยี กลาววา ฝากกั บ
มหาวิ ท ยาลัยว าเมื่ อ สอบถามปญ หาที่ เ กิ ดขึ้ นจากการสะท อ นป ญ หาของนัก ศึก ษานั้ นเกิ ดจากใคร
ซึ่งบางอยางเกิดจากนักศึกษาเอง เชน หองน้ําสกปรก หองเรียนถูกขีดเขียนขางฝาผนัง และขอฝาก
ผูอํานวยการกองกลางควรถายรูปใหเห็นวาเกิดจากอะไร หองเรียนไหนมีเรียนบาง
ดร.ชิดชัย สนั่นเสียง รองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ กลาววา การดําเนินการ
ตองมีวัตถุประสงคในการทํา ซึ่งครั้งนี้เปนการดําเนินการครั้งแรกนักศึกษามองเห็นสภาพและปญหาเปน
อยางไร แตภายใตความตองการของอาจารยตองการปญหาที่ลึกจึงทําใหมองปญหาไมออก เพราะ
เนื่องจากไมไดมีการตั้งประเด็นในเรื่อ งนั้นๆไว เมื่อสถาบันวิจัยและพัฒนาจะตั้งประเด็นปญหาหรือ
ตองการรูวัตถุประสงคแคไหนหรือตองการเขาไปแกไข แตในครั้งนี้เปนการเริ่มตนเพื่อมองภาพรวมใน
ครั้งตอไปจะตองลงรายละเอียดแบบลึกในแตละเรื่อง เพื่อใหทราบวาปญหาใดมีความสําคัญตามลําดับ
กอนหลัง
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ และมีขอสั่งการดังนี้
1) จากผลการประเมินความพึงพอใจในการชมการแสดง แสง สี เสียง “ยอยศยิ่งฟาอยุธยา
มหานคราเกริกเกรียงไกร” ป 2555 มอบกองกลางสงผลไปใหผูรับผิดชอบคือ ผศ. สุมิตร เทพวงศ คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และสถาบันอยุธยาศึกษาไดรับทราบผลการประเมินดังกลาวตอไป
2) ผลการประเมินจัดประชุมหัวหนาหมูเรียน เพื่อระดมความคิดเห็น “สภาพปญหาและ
การพัฒนามหาวิทยาลัย” มอบกองกลางสรุปขอมูลแจงไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อพัฒนาใหสมบรูณ
ยิ่งขึ้นตอไป
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 1/2556

[29]
3) มอบกองกลางทําหนังสือ สงผลไปถึง แตละหนวยงานเพื่อวิเ คราะหยืนยันปญหาวาใช
หรือไมอยางไร บางทีสิ่งที่นักศึกษามองเห็นอาจจะไมมีความชัดเจน หากยังยืนยันวาเปนปญหารวมกับ
นักศึกษาก็สามารถทําโครงการที่จะพัฒนาแกปญหาตอไป

ระเบียบวาระที่ 4.8 เรื่องนําเสนอเพือ่ ทราบจากผูอ าํ นวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
สาระสําคัญโดยยอ
1. ขณะนี้มีผูประสงคที่จะสมัครเรียนหลัก สูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตจํานวน 210 คน
ซึ่งจะมีการสอบคัดเลือกประมาณเดือนมกราคม 2556
2. การจัดประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาจะจัดขึ้นในวันพุธที่ 9 มกราคม 2556
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.9 เรื่องนําเสนอเพือ่ ทราบจากผูอาํ นวยการสํานักงานอธิการบดี
สาระสําคัญโดยยอ
1. คุรุส ภาเขตพื้ นที่ ก ารศึกษาพระนครศรีอ ยุธยา เขต 1 สํานัก งานเขตพื้นที่ การศึก ษา
ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 องคการบริหารสวนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและหนวยงาน
ทา ง ก า ร ศึ ก ษา ใ น จั ง ห วั ด พ ระ น คร ศรี อ ยุ ธย า ขอ อ นุ ญ า ตใ ช ห อ ง ป ร ะ ชุ ม ม ห า วิ ท ย า ลั ย
ราชภัฏพระนครศรีอ ยุธยา พรอมเครื่อ งโสตทั ศนูปกรณ เปนสถานที่ในการจัดงานวันครูในวันที่ 16
มกราคม 2556 และขอเรียนเชิญคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยทุกทานเขารวมงานวันครู ครั้งที่ 57
ตามหนังสือ ที่ ศธ 04093/6711 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2555 พรอมกําหนดการจัดงานวันครู
2. การดูแลความเรียบรอยและความปลอดภัยของทรัพยสินและสถานที่ราชการระหวาง
วันหยุดราชการ สํานักงานอธิการบดีขอความอนุเคราะหโปรดแจงใหผูใตบังคับบัญชาใหดําเนินการดังนี้
2.1 เก็บวัสดุอุปกรณการเรียนการสอนใหเรียบรอย อุปกรณที่สามารถนําใสตูไดใหเก็บ
ใสตูใหเรียบรอยพรอมใสกุญแจ
2.2 ถอดปลั๊กอุปกรณไฟฟาที่ไมใช เพื่อความปลอดภัยระหวางวันที่ 29 ธันวาคม 2555
 วันที่ 1 มกราคม 2556
2.3 ปดหองปฏิบัติการ ปดหองเรียน ปดอาคารสํานักงานตาง ๆ ปดก อกน้ําที่อ ยูใน
หองปฏิบัติการ ปดกอกน้ําในอาคารใหเรียบรอยกอนออกจากหองและกอนออกจากอาคารสํานักงาน
ถอดปลั๊กตูเย็นทุกหองใหเรียบรอย
2.4 ใหบุคลากรที่ ถือกุ ญ แจอาคาร มอบกุ ญ แจใหกั บผูรับ ผิดชอบอาคารในระหวาง
วันที่ 29 ธันวาคม 2555วันที่ 1 มกราคม 2556
3. มหาวิทยาลัยไดสงขอมูลขอรับจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมใหกับพนักงานมหาวิทยาลัย
ที่ไดรับบรรจุและแตงตั้งกอนวันที่ 1 มกราคม 2555 และปรับวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัยที่จางกอนวันที่ 1
มกราคม 2555 ขณะนี้ น างสาวมาลั ย รั ก สระทองพู ล กลุ ม งานบริ ห ารงานบุ ค คล กองกลาง
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 1/2556

[210]
กํ า ลั ง ดํ า เนิ น การจั ด ทํ า หนั ง สื อ แจ ง ไปยั ง ที่ ป ระชุ ม อธิ ก ารบดี จึ ง นํ า เรี ย นคณะกรรมการบริ ห าร
มหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบ
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.10 เรือ่ งนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีและผูชวยอธิการบดี
ระเบียบวาระที่ 4.10.1 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝายบริหาร
สาระสําคัญโดยยอ
1. การดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการ ลูกจางประจํา และพนักงาน
มหาวิท ยาลัยจากเดิม ไดตั้ง เปาหมายดําเนิ นการใหเ สร็ จ สิ้นภายในสิ้น ปที่ ผานมา แตเ นื่อ งจากผล
การประเมินยังไมสงมา โดยไดจัดสงหนังสือเรงรัดในเรื่องการสงผลการประเมินในแตละสวนสงเขามา
ซึ่งหลังจากเทศกาลปใหมเสร็จสิ้นตองประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง และสามารถเลื่อนขั้นเงินเดือน
ของรอบเดือนตุลาคมไดภายในเดือนมกราคม 2556 และขอความอนุเ คราะหสวนงานตาง ๆ เรงรัด
การดําเนินการเรื่องดังกลาวดวย
2. ในวันที่ 27 ธันวาคม 2555 มหาวิทยาลัยจะจัดงานปใหม เพื่อเปนการพบปะสังสรรค
ผู บ ริ ห าร คณาจารย เจ า หน า ที่ แ ละบุ ค ลากรที่ เ กษี ย ณอายุ ร าชการของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรีอ ยุธยา ณ บริเวณหนาอาคาร 2 ตั้ง แตเวลา 17.00 21.30 น. หากท านใดไมส ะดวกเขา
รวมงานดังกลาว ขอใหแจงผานคณะที่ ทานสังกัดเพื่อความสะดวกในการจัดเตรียมอาหารไดตรงตาม
จํานวนผูเขารวมงาน
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.10.2 เรื่องนําเสนอเพือ่ ทราบจากรองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา
สาระสําคัญโดยยอ
1. สรุปสาระสําคัญจากการประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษา
สูมาตรฐานคุณภาพการศึกษาอาเซียน กิจกรรมการประชุม ประกอบดวย การปาฐกถาพิเศษ การประกาศ
เกียรติคุณ การบรรยาย การอภิปราย การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู การนําเสนอผลงานวิจัย การแสดง
นิทรรศการผลงานของสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษาและผลงานของนิสิตนักศึกษา
2. สรุปสาระสําคัญการประชุมชี้แจง เรื่อง แนวทางในการนําเกณฑคุณภาพการศึกษาสูความ
เป น เลิ ศ EdPEx ไปใช ใ นการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน เพื่ อ ประชาสั ม พั น ธ เ ชิ ญ ชวนให
สถาบันอุดมศึกษาในสังกัดและในกํากับ ไดรับทราบแนวทางของการนําเกณฑคุณภาพการศึกษาสูความเปน
เลิศไปใชในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใตเงื่อนไข ขั้นตอนการเขารวมโครงการฯ และรวมแลกเปลี่ยน
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 1/2556
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ความคิดเห็นในการนําเกณฑ EdPEx มาใชในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาไปสูความเปนเลิศอยางกาวกระโดด
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.10.3 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝายวิชาการ
สาระสําคัญโดยยอ
1. กองบริการการศึกษารายงานผลการรายงานตัวนักศึกษาภาคปกติปการศึกษา 2556
รอบแรกใหที่ป ระชุมทราบ เมื่อ วันที่ 23 ธันวาคม 2555 กองบริการการศึกษาและคณะกรรมการที่
เกี่ยวของไดดําเนินการรับรายงานตัวนักศึกษาภาคปกติ จากแผนการรับสมัครมีนักศึกษาผานการสอบ
สัมภาษณจํานวน 673 คน ไดมารายงานตัวจํานวน 548 คน คิดเปนรอยละ 81.43 มีรายละเอียดแตละ
คณะดั ง นี้ คณะครุ ศ าสตร มี นั ก ศึ ก ษามารายงานตั ว จํ า นวน 233 คน คิ ด เป น ร อ ยละ 89.04
คณะมนุ ษ ยศาสตร แ ละสั ง คมศาสตร ม ารายงานตั ว จํ า นวน 154 คน คิ ด เป น ร อ ยละ 83.24
คณะวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี ม ารายงานตั ว จํ า นวน 90 คน คิ ด เป น ร อ ยละ 79.65
คณะวิ ท ยาการจั ด การมารายงานตั ว จํ า นวน 101 คน คิ ด เป น ร อ ยละ 68.10 โดยรวมแล ว มา
รายงานตัวรอยละ 81.43
2. การรับ สมัครนักศึก ษาภาค กศ.บป. กองบริการการศึกษาอยูระหวางรวบรวมขอมู ล
จากคณะตาง ๆ ใหสงขอมูลกลับมายังกองบริการการศึกษาภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2555 วาคณะมี
ความประสงคหรือพรอมทีจ่ ะเปดรับนักศึกษาภาค กศ.บป. ในสาขาอะไรและจํานวนเทาใด และหลังจาก
นั้นกองบริการการศึกษาจะดําเนินการรวบรวมขอ มูลและเสนอกองนโยบายและแผนวิเคราะหความ
คุม ทุ น ความเป นไปไดใ นการดํา เนิ นการ และจะนํ าเสนอแจง ในที่ ป ระชุม คณะกรรมการบริ ห าร
มหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบอีกครั้งหนึ่งประมาณปลายเดือนมกราคม 2556
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.10.4 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ
สาระสําคัญโดยยอ
จั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยามี เ รื่ อ งแจ ง ให ท ราบว า ในป 2556 กรมการพั ฒ นาชุ ม ชน
กระทรวงมหาดไทยจะมี การเก็ บรวบรวมขอมูล ความจําเปนพื้นฐาน (จปฐ.) กับขอ มูลพื้นฐานระดับ
หมูบาน/ชุมชน (กชช. 2 ค) จึงขอประชาสัมพันธใหทราบและขอความรวมมือในการตอบขอมูลดังกลาว
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 1/2556
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ระเบียบวาระที่ 4.10.5 เรือ่ งนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา
สาระสําคัญโดยยอ
1. กองพั ฒ นานั ก ศึก ษาจะนํ าตั วแทนนั ก ศึก ษาเขา รว มแข ง ขั นกี ฬ ามหาวิ ท ยาลัย แห ง
ประเทศไทยรอบมหกรรมในวันที่ 919 มกราคม 2556 ที่สถาบันพลศึกษาจังหวัดชลบุรี
2. งานสหกิจศึกษา อยูระหวางการดําเนินการในเรื่องการแตงตั้งคณะกรรมการซึ่งยังขาด
คณะกรรมการของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และอยูระหวางการดําเนินการตรวจสอบขอมูล
เอกสาร และภายในเดือนมกราคม 2556 จะเชิญประชุมคณะกรรมการดําเนินงานอีกครั้งหนึ่ง
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.10.6 เรื่องนําเสนอเพือ่ ทราบจากผูชวยอธิการบดีฝายบริหาร
สาระสําคัญโดยยอ
 ไมมี 
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
 ไมมี 

ระเบียบวาระที่ 4.10.7 เรื่องนําเสนอเพือ่ ทราบจากผูชวยอธิการบดีฝายกิจการพิเศษ
และตรวจสอบภายใน
สาระสําคัญโดยยอ
 ไมมี 
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
 ไมมี 

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องนําเสนอเพื่อพิจารณา

ระเบียบวาระที่ 5.1

พิจารณาใหความเห็นและขอเสนอแนะการติดตามความกาวหนา
การใหความชวยเหลือ ฟนฟู ผูที่ไดรับผลกระทบจากสถานการณ
อุทกภัย เงินกันเหลื่อมปงบประมาณ พ.ศ. 2555 รายงาน ณ วันที่
24 ธันวาคม 2555

สาระสําคัญโดยยอ
นายจิร ศัก ดิ์ ชุม วรานนท รองอธิก ารบดี ฝายวางแผนและพั ฒ นา นําเสนอขอ มู ล สรุ ป
ความก า วหน า การเบิ ก จ า ยงบประมาณของส ว นราชการ ประจํ า ป ง บประมาณ พ.ศ. 2555
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 1/2556

[213]
(เงิ นกั น เหลื่ อ มป ) งบกลาง โครงการให ค วามช วยเหลือ ฟ น ฟู เยี ย วยา ผูที่ ไ ด รับ ผลกระทบจาก
สถานการณอุทกภัย ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2555
รายละเอียด
1. เงินกันเหลื่อมป (ยอดคงเหลือยกมา)
2. เบิกจายสะสม
3. คงเหลือ
4. รอยละการเบิกจายสะสม

การเปรียบเทียบ
หมายเหตุ
24 ธันวาคม 2555 31 ตุลาคม 2555
58,976,131.40 58,976,131.40 ทั้งหมด 13 รายการ
29,865,131.40
4,608,000.00
29,111,000.00 54,368,131.40
50.64
7.81

ยัง คงเหลือ การเบิก จายปรับ ปรุง บานพั ก เจ าหนาที่ ที่ ตอ งเรง ดําเนินการใหแลวเสร็ จ
กรรมการตรวจการจางหรือควบคุมงาน และกองกลางซึ่งมีหนวยงานในสังกัดคืองานพัสดุ งานอาคาร
สถานที่ และงานการเงิน ตองเรงรัดเนื่องจากเหลือเวลาเพียง 3 วัน เหตุที่ตองเรงดําเนินการ เนื่องจาก
รัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรี กรรมาธิการ และสภาผูแทนราษฎร กรรมาธิการตรวจสอบติดตามการใช
จายเงินฟนฟูเยียวยาฯ โดยสภาผูแทนราษฎรเปนผูจัดตั้งไว ไดมีมติเรื่องการเรงรัดการดําเนินงานโดยให
มหาวิทยาลัยใหคํามั่นวาตองเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2555 จึงใหเรงดําเนินการ มิฉะนั้นจะมีผลตอ
การพิจารณางบประมาณ ซึ่งงบประมาณอาจจะถูกพับไปหากไมแลวเสร็จตามที่กําหนด และตองนําเขา
วาระเพื่อพิจารณาเพื่อใหผูบริหารใหความเห็นและชวยเรงดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของเชนกองกลาง
หรือบุคลากรในหนวยงานของทานที่เปนกรรมการในชุดตาง ๆ
มติ/ความเห็นของที่ประชุม
เห็นชอบการติดตามความกาวหนาการใหความชวยเหลือ ฟนฟู ผูที่ไดรับผลกระทบจาก
สถานการณอุ ท กภัย เงินกั นเหลื่อ มปง บประมาณ พ.ศ. 2555 รายงาน ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2555
ตามที่เสนอ

ระเบี ยบวาระที่ 5.2

ขอความเห็ น ชอบการรายงานผลการติด ตามและประเมิน ผล
โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555

สาระสําคัญโดยยอ
นางสาวเพลิน ตา โมสกุ ล ผู อํ า นวยการกองนโยบายและแผน นํ าเสนอรายงานผล
การติดตามและประเมินผลโครงการ ประจําปง บประมาณ พ.ศ. 2555 การดําเนินงานติดตามและ
ประเมินผล กองนโยบายและแผนไดดําเนินการติดตามการดําเนินงานในรอบระยะเวลา 1 ป ตั้งแตวันที่
1 ตุลาคม 2554วันที่ 30 กันยายน 2555 การติดตามงบประมาณเปนการรายงานผลโครงการตาง ๆ
ตามขอ มูลพื้นฐานการดําเนินโครงการตามแผนการใชจายงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2555 งบประมาณแผนดิน งบ บ.กศ. งบ กศ.บป. งบบัณฑิตศึกษา งบประมาณรายจายงบกลาง
โครงการฟนฟู เยียวยาผูไดรับผลกระทบจากสถานการณอุทกภัย งบประมาณรายจายโครงการเงินกูเพื่อ
ฟนฟู เศรษฐกิ จและพั ฒนาโครงสรางพื้นฐาน (DPL) ของศูนย สํานัก สถาบัน และวิธีการติดตามและ
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ประเมินผลโครงการ โดยเทียบวัดจากเกณฑที่กําหนดไวและไดกําหนดการรายงานในระดับคณะ/สํานัก/
สถาบัน โดยมีเกณฑในการติดตามประเมินผลเทียบเปนระดับคะแนน ซึ่งกองนโยบายและแผนไดติดตาม
เปนรายไตรมาสและติดตามตอนสิ้นปงบประมาณและมีคูมือติดตามงบประมาณการดําเนินงานและแจง
ใหทุกหนวยงานทราบเปนการรายงานภาพรวมของขอมูลทั้งหมดที่ไดติดตามจากทุกหนวยงาน โดยให
ทุกหนวยงานพิจารณาขอมูลเอกสารและรายงานที่นําเสนอเพื่อใหขอเสนอแนะและความคิดเห็น เพื่อนํา
ขอมูลไปใชในประกอบการประกันคุณภาพการศึกษาและการดําเนินงานตางๆ โดยกองนโยบายและแผน
จะจัดทํ าแบบตอบรับขอ มู ล เพื่อ รวบรวมเสนอเขาที่ ป ระชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่ อ
พิจารณาใหความเห็นชอบตอไป
มติ/ความเห็นของที่ประชุม
มอบคณะกรรมการบริห ารมหาวิ ท ยาลั ยนํ า เอกสารขอ มู ล กลั บ ไปพิ จ ารณาและจัดส ง
แบบตอบรับขอมูลกลับมายังกองนโยบายและแผนเพื่อรวบรวมเสนอเขาที่ ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยในคราวตอไป

ระเบี ย บวาระที่ 5.3 ขอความเห็ น ชอบกรอบอั ต รากํ า ลั ง ประจํ า ป ง บประมาณ
พ.ศ. 25552560
สาระสําคัญโดยยอ
การจัดทํ ากรอบอั ตรากํ าลัง โดยคณะกรรมการชุดเดิม ซึ่ ง กองนโยบายและแผนเปนฝา ย
เลขานุการ ทําหนาที่หลัก ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดสรรกรอบอัตรากําลังมีมติใหแตละหนวยงาน
กลับไปทบทวน ซึ่งอาจจะมีผลกับการปรับโครงสราง การเพิ่มหนวยงานหรือยุบหนวยงานดวย และมีการ
ใหสงขอมูลกลับมาที่กองนโยบายและแผนใหม ประกอบกับมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทํา
กรอบอัตรากําลังของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา” ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามเมื่อวันที่ 18
ธันวาคม 2555 ผลการประชุมใหมหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และสถาบัน
เทคโนโลยีปทุมวันรวมตัวกันนําเสนอในภาพรวมเพื่อให ครม. มีมติเห็นชอบอนุมัติกรอบอัตรากําลัง
กรอบอัตรากํ าลัง ที่ไดดําเนินการตามมติที่ ประชุมคณะกรรมการจัดสรรกรอบอัตรากํ าลัง
โดยใหหนวยงาน ศูนย สํานัก กลับไปทบทวนการวิเคราะหกรอบอัตรากําลังตั้งแตป 2555 – 2560 เพื่อสง
ขอมูลใหกับกองนโยบายและแผนภายในวันจันทรที่ 24 ธันวาคม 2555 โดยนําขอมูลรายละเอียดทั้งหมด
ที่แตละหนวยงานจัดสงเปนรูปเลมใหกับกองนโยบายและแผนขอใหสงภายในวันที่ 28 ธันวาคม 2555
โดยกองนโยบายและแผนจะจัดทําบันทึกขอ ความไปยังหนวยงานเพื่อ รับทราบอี กครั้ง หนึ่ง โดยขอมู ล
เหลานี้จะไมมีการปรับแกใด ๆ ทั้งสิ้น จะนําสงใหกับ สกอ. โดยตรง
มติ/ความเห็นของที่ประชุม
เห็นชอบกรอบอัตรากํ าลัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 25552560 และใหนําเสนอสภา
มหาวิทยาลัยตอไป
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ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
ระเบียบวาระที่ 6.1 กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2556
สาระสําคัญโดยยอ
เลขานุการคณะกรรมการบริ หารมหาวิ ทยาลัย นําเสนอปฏิทิ นเพื่ อหารือเรื่ องกํ าหนด
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2556 โดยกําหนดปฏิทินการประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2556 ในวันอังคารที่ 8 มกราคม 2556 เวลา 13.30 น. ณ หองประชุม 1
อาคาร 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 6.2 การปรับปรุงแกไขขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
วาดวยคุณสมบัติ และวิธีการสรรหาอธิการบดี พ.ศ. ....
สาระสําคัญโดยยอ
รศ. ไพฑูรย สมัครกิจ ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ นําเสนอ การปรับปรุงแกไข
ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวยคุณสมบัติ และวิธีการสรรหาอธิการบดี ตามที่
สภาคณาจารยและขาราชการไดดําเนินการปรับปรุง แกไขขอบังคับ วาดวยคุณสมบัติ และวิธีการสรรหา
อธิการบดี พ.ศ. 2547 และไดมีการประชาพิจารณจํานวน 3 ครั้ง และไดแจกเอกสารไปยังคณาจารย
และเจาหนาที่ ทุ ก คนเพื่ อ ตอบแบบตอบรับ กลับ มาวาเห็นดวยหรือ ไม อยางไร เพื่ อ ยืนยันวาไดผาน
การเห็นชอบ หรือคณาจารยเจาหนาที่ไดอ านและรวมแสดงความเห็นเกี่ ยวกับ ขอบัง คับ และไดผาน
การประชุม สภาคณาจารยและขาราชการไปแลวจํานวน 7 ครั้ง จนได (ราง) ขอ บัง คับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย คุณสมบัติและวิธีก ารสรรหาอธิการบดี จึงนําเรียนคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบการดําเนินงานแกไขขอบังคับดังกลาว
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ
เลิกประชุมเวลา เวลา 16.00 น.
นางสาวภัครินทร
นางสุนทรี

ภิญญา
โพธิกุล

ผูจดบันทึกการประชุม
ผูตรวจบันทึกการประชุม
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