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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 2/2560
วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ 2560 เวลา 13.30 – 16.55 น.
ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
--------------------------------------------------

ผูที่มาประชุม
1. ดร.เกษม
2. อาจารยจิรศักดิ์
3. ผศ.อราม
4. ผศ.ดร.อดิศร
5. รศ.ไพฑูรย
6. อาจารยธาตรี
7. ผศ.บุญไท
8. ดร.กิติมา
9. ดร.ภาคิน
10. ดร.อมรรัตน
11. ผศ.หทัยรัตน
12. รศ.ศานิต
13. ดร.ศานติ
14. รศ.ดร.ชูสิทธิ์
15. ผศ.วชิรา
16. ผศ.ธนู

บํารุงเวช
ชุมวรานนท
ชนะโชติ
ภูสาระ
สมัครกิจ
มหันตรัตน
เจริญผล
ทามาลี
โชติเวศยศิลป
สนั่นเสียง
ทรรพวสุ
สวัสดิกาญจน
เล็กมณี
ประดับเพ็ชร
ปูชตรีรัตน
บุญญานุวัตร

17. ดร.นริสานันท

เดชสุระ

18. อาจารยประพันธ
19. นางสาวเพลินตา
20. นางลักขณา
21. นางสารภี
22. ดร.เกษรา
23. นางศิขรินทร
24. น.ส.กาญจนพิชญา
25. นางนงคราญ
26. นางปยะนุช
27. นางจิราพร

แสงทองดี
โมสกุล
เตชวงษ
พูลศิริ
ศรีวิเชียร
สุวรรณทัศน
ภิญญา
คงสมทรง
สุขเพ็ชร
พัฒนธนกิจ

อธิการบดี
ประธาน
รองอธิการบดีฝายบริหาร
กรรมการ
รองอธิการบดีฝายนโยบายและแผน
กรรมการ
รองอธิการบดีฝายวิชาการ
กรรมการ
รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา
กรรมการ
รองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษและกฎหมาย กรรมการ
ผูชวยอธิการบดีฝายงานประกันคุณภาพ
กรรมการ
ผูชวยอธิการบดีฝายบริการวิชาการฯ
กรรมการ
ผูชวยอธิการบดีฝายประชาสัมพันธ
กรรมการ
คณบดีคณะครุศาสตร
กรรมการ
คณบดีคณะมนุษยศาสตรฯ
กรรมการ
คณบดีคณะวิทยาศาสตรฯ
กรรมการ
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
กรรมการ
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
กรรมการ
(แทน) ผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา
กรรมการ
ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
กรรมการ
ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
กรรมการ
ประธานสภาคณาจารยฯ
กรรมการ
ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน
กรรมการ
ผูอํานวยการกองกลาง
กรรมการ
ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา
กรรมการ
ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา
กรรมการ
นิติกร
ผูชวยเลขานุการ
รักษาการหัวหนางานกิจการคณะกรรมการ ผูชวยเลขานุการ
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ผูชวยเลขานุการ
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ผูชวยเลขานุการ
เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป
ผูชวยเลขานุการ
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ผูไมมาประชุม
- ไมมี -

ผูเขารวมประชุม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

นางสาวกาญจนา
นางอรัญญา
นางเบญญาภา
วาที่รอยตรีหญิงรัตติยา
นางสาวพิจิกามาศ
อาจารยวนิดา
นางสาวเบญจลักษณ
นางสาวปวีณา
นางอริสสา
อาจารยปกาศิต
นางศราริตา

เงินออน
จงกลรัตน
สอนพรม
พาวินัย
แยมบู
อินทรลักษณ
ชิดชาญชัย
สุดลาภา
บัวเจริญ
เจิมรอด
แจงพันธ

หัวหนาสํานักงานคณะครุศาสตร
หัวหนาสํานักงานคณะมนุษยศาสตรฯ
หัวหนาสํานักงานคณะวิทยาการจัดการ
หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา
หัวหนาสํานักงานสํานักวิทยบริการฯ
รักษาการในตําแหนงหัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน
หัวหนางานประกันคุณภาพ
นักตรวจสอบภายใน
นักวิเทศสัมพันธ
คณะอนุกรรมการพิจารณาขอบังคับฯ
รักษาการในตําแหนงหัวหนางานนิติการ

เริ่มประชุม เวลา 13.30 น.
ประธานพิ จ ารณาจํ า นวนกรรมการที่ ม าประชุ ม และเห็ น ว า ครบองค ป ระชุ ม แล ว จึ ง เป ด
การประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ
ระเบียบวาระที่ 1.1

การสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรูแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยสูความเปนเลิศ

สาระสําคัญโดยยอ
ในวั น ที่ 11 กุ ม ภาพั น ธ 2560 จะมี ก ารจั ด สั ม มนาแลกเปลี่ ย นเรีย นรูแ นวทางการพั ฒ นา
มหาวิทยาลัยสูความเป นเลิศ เวลา 09.30 น. ณ หอ งประชุมตนโมก อาคารบรรณราชนครินทร โดยมี
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิชุดใหมที่ไดรับการโปรดเกลาฯ แลว และผูบริหารของมหาวิทยาลัย
ทุกทานเขารวมการประชุมสัมมนาในครั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงคใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันระหวาง
คณะผูบริหารของมหาวิทยาลัยกับผูทรงคุณวุฒิซึ่งเปนคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย เพื่อใหแนวทางในการ
พัฒนามหาวิทยาลัยสูความเปนเลิศ ดังนั้นจึงขอเรียนเชิญคณะผูบริหารทุกทานเขารวมสัมมนาในครั้งนี้ดวย
มติ/ความเห็นของที่ประชุม
รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 1.2

พิธีบรรพชาอุปสมบทหมูเทิดไทองคภูมิพล

สาระสําคัญโดยยอ
ในวันที่ 14 กุมภาพันธ 2560 เปน วันสถาปนาของมหาวิทยาลัย ในแตละปจะมีการทํา บุ ญ
แต เ นื่ อ งจากในป นี้ มี พิ ธี บ รรพชาอุ ป สมบทหมูเ ทิ ดไท อ งค ภูมิ พ ล ซึ่ง เป น โครงการมหาวิ ย าลั ย ราชภั ฏ
ทั่ว ประเทศ จั ดใหมี การบรรพชาอุป สมบทหมู 999 รูป เพื่ อถวายเป นพระราชกุศ ลแดพ ระบาทสมเด็ จ
พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช ตั้ ง แต วั น ที่ 12-22 กุ ม ภาพั น ธ 2560 ณ วั ด พนั ญ เชิ ง วรวิ ห าร
โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏ พระนครศรีอยุธยา ไดมีผูบริห าร คณาจารย เจาหนาที่ และนักศึกษา สมัครใจ
เขารวมอุปสมบท จํานวน 18 รูป และในวันดังกลาวขอเรียนเชิญผูบริหารทุกทานรวมศักการะสิ่งศักดิ์สิทธใน
มหาวิทยาลัย ตั้งแตเวลา 06.00 น. และภายหลังจากที่พระเขาโบสแลว จะมีการทําบุญเนื่องในโอกาสครบอ
ครบรอบวันสถาปนาของมหาวิทยาลัยเชนเดียวกัน
มติ/ความเห็นของที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 1.3

การรับนโยบายของคณะรัฐมนตรี

สาระสําคัญโดยยอ
ไดรับนโยบายของคณะรัฐมนตรี จํานวน 5 เรื่อง ดังตอไปนี้
1. การจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษา เพื่อจัดทําราง พ.ร.บ.ของกระทรวงอุดมศึกษา
2. การพิจารณา พ.ร.บ.ราชภัฏที่ขัดกับกระทรวงอุดมศึกษาใหปรับแกไข
3. การ Reprofiling ในการทํ า ต อ งมี ก ารแก ไ ขโครงสรา ง อํ า นาจหน า ที่ ขอให เ ป น กลไก
การตลาดของแตละมหาวิทยาลัย
4. ส.ก.อ.มีหนาที่กําหนดมาตรฐาน และตรวจสอบ final product หากนักศึกษาจบแลวมีงาน
ทําถือวาเปนสินคาที่ดี ไมถือวากระบวนการจะเปนอยางไร
5. การรับ สมัครนักศึกษา มี 5 ขั้น คือ (1) กลุมพิเศษ มหาวิทยาลัย คัด เลือกนัก ศึกษาโดยมี
เงื่อนไขวาตองจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปที่ 6 และทุกคนตองไดรับความเสมอภาค (2) รับจากโควตา
มหาวิทยาลัยควรจัดสรรเพื่อใหนักศึกษาในพื้นที่ (3) ใหนักศึกษาไดเลือกมหาวิทยาลัย (4) ใหมหาวิทยาลัย
รับในสว นที่เปนที่นั่งเหลือจากแตละมหาวิทยาลัย (5) กระบวนการสุดทายในชวงปลายเดือนกรกฎาคม
มหาวิทยาลัยจะรับนักศึกษาเอง
มติ/ความเห็นของที่ประชุม
รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 2.1 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2560
สาระสําคัญโดยยอ
มหาวิ ท ยาลั ย ได กํ า หนดให มี ก ารประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย (ก.บ.)
ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันอังคารที่ 10 มกราคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) นําเสนอรายงานการประชุม (ก.บ.)
ครั้งที่ 1/2560 เพื่อขอใหที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับ รองรายงานการประชุ ม คณะกรรมการบริห ารมหาวิ ท ยาลั ย (ก.บ.) ครั้ ง ที่ 1/2560
โดยมีการแกไขในหนา 2 – 9 บรรทัดที่ 12 คําวา “ตอไป” แกไขเปน “ถัดไป”

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม
ระเบียบวาระที่ 3.1 รายงานขอมูลการดําเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริห ารมหาวิท ยาลัย ราชภัฏ พระนครศรีอ ยุธ ยา
ครั้งที่ 1/2560
สาระสําคัญโดยยอ
เลขานุ ก ารคณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย (ก.บ.) นํ า เสนอรายงานข อ มู ล
จากการดําเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2560
เมื่อวันอังคารที่ 10 มกราคม 2560 ดังตอไปนี้
ระเบียบ
วาระที่
3.2

เรื่อง
ขอความเห็นชอบ (รา ง) ขอ บังคับ
มหาวิทยาลัย ราชภัฏ พระนครศรีอ ยุธยา
วา ดวย คณะกรรมการงบประมาณ
และการเงิน พ.ศ. ....

มติที่ประชุม/ขอเสนอแนะ
และขอสั่งการ

ผลการปฏิบัตติ ามมติ

เห็ น ชอบ (ร า ง) ข อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย - แจงมติการประชุมใหแกหนวยงาน
ร า ช ภั ฏ พ ร ะ น ค ร ศ รี อ ยุ ธ ย า ว า ด ว ย
ที่เกี่ยวของไดรับทราบ
คณะกรรมการงบประมาณและการเงิ น - นําเสนอการประชุมคณะกรรมการ
พ.ศ. ....โดยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ปรับปรุงและยกรางกฎหมายของ
(ก.บ.) มีขอเสนอแนะ ดังตอไปนี้
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 28
1. แกไข (ราง) ขอบั งคับฯ ขอ 7 (3) ตัดขอความ
มกราคม 2560 มติที่ประชุมเห็นชอบ
เสนอแนะ เป น ราง แผนกลยุ ทธทางการเงิ น - นําเสนอการประชุมสภามหาวิทยาลัย
กอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัย
ตอไป
2. แกไข (ราง) ขอบังคับฯ ขอ 7(6) ปรับถอยคํา
ใหม โดยเพิ่มคําวา “พิจารณากําหนด ...”
3. แกไข (ร าง) ขอบังคับฯ ขอ 8 เปลี่ยนเป น
ขอ 7 (9) เพิ่มเติมขอความวา “พิจารณา
กํ า หนด อั ตราการเก็ บ เงิ นรายได แ ละ
ผลประโยชน ...”
4. แก ไข (ร าง) ข อ บั งคั บ ฯ ข อ 7 (9)
เปลี่ยนเปน ขอ 7(10)

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 3/2560
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ระเบียบ
วาระที่

เรื่อง

3.3

ขอความเห็นชอบ (รา ง) ระเบีย บ
มหาวิทยาลัย ราชภัฏ พระนครศรีอ ยุธยา
วา ดวย การเก็บ เงิน บํา รุงการศึก ษาและ
การจายเงิน เพื่อจัดการศึก ษาระดับ
ปริญ ญาตรี ภาคพิเศษ พ.ศ. ....

3.4

ขอความเห็นชอบ (รา ง) ขอ บังคับ
มหาวิทยาลัย ราชภัฏ พระนครศรีอ ยุธยา
วา ดวย คุณสมบัติ หลักเกณฑแ ละวิธีการ
แตงตั้งอาจารยพิเศษ ผูชวยศาสตราจารย
พิเศษ รองศาสตราจารยพิเศษ
ศาสตราจารยพิเศษ และศาสตราจารย
เกีย รติคุณ พ.ศ. ....

มติที่ประชุม/ขอเสนอแนะ
และขอสั่งการ
5. แก ไข (ร า ง) ข อ บั งคั บ ฯ ข อ 11 คํ า ว า
งบประมาร เปน งบประมาณ
เมื่ อดํ าเนิ นการปรั บแก ไขเรี ยบร อยแล ว
ใหนําเสนอเพื่อขอความเห็นชอบในการประชุม
คณะกรรมการปรับปรุงและยกรางกฎหมายของ
มหาวิทยาลัย และการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ตอไป
เห็ นชอบ (ร าง) ระเบี ยบมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ
พระนครศรี อยุ ธยา ว าด วย การเก็บเงินบํ ารุ ง
การศึกษาและการจายเงินเพื่อจัดการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ภาคพิเศษ พ.ศ. .... โดยใหแกไขตาม
ข อ เสนอแนะของคณะกรรมการบริ ห าร
มหาวิทยาลัย (ก.บ.) ดังตอไปนี้
1. แกไข (ราง) ระเบียบฯ ขอ 2 “ระเบียบนี้ให
ใชกับนักศึกษาภาคพิเศษที่เขาศึกษาตั้งแต
ปการศึกษา 2559 2560 เปนตนไป”
2. แกไข (ราง) ระเบียบฯ ขอ 5 คาลงทะเบียน
รายวิ ชาภาคปฏิ บั ติ หน วยกิ ตละ ไม เกิ น
500 บาท ปรั บ ใหม เ ป น หน ว ยกิ ต ละ
ไมเกิน 600 บาท
3. เมื่อระเบียบฯ ไดรับความเห็นชอบจากสภา
มหาวิ ท ยาลั ย แล ว ให จั ด ทํ า ประกาศ
เกี่ ยวกั บการเก็ บเงิ นค าบํ ารุ งการศึ กษา
และใหเริ่มใชประกาศในปการศึกษาตอไป
เมื่ อดํ าเนิ นการปรั บแก ไขเรี ยบร อยแล ว
ใหนําเสนอเพื่อขอความเห็นชอบในการประชุม
สภามหาวิทยาลัยตอไป
เห็นชอบ (ราง) ขอบั งคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรี อ ยุ ธยา ว าด ว ย คุ ณ สมบั ติ
หลั กเกณฑ และวิ ธี การแต งตั้ งอาจารย พิ เศษ
ผู ช วยศาสตราจารย พิเศษ รองศาสตราจารย
พิเศษ ศาสตราจารยพิ เศษ และศาสตราจารย
เกียรติคุณ พ.ศ. .... โดยใหแกไขตามขอเสนอแนะ
ของคณะกรรมการบริ หารมหาวิ ทยาลัย (ก.บ.)
ดังตอไปนี้
1. แก ไ ข (ร า ง) ข อ บั ง คั บ ฯ ข อ 10.3
“ให คณะกรรมการพิ จารณาตํา แหน ง
ทางวิ ช าการของคณะ มหาวิ ท ยาลั ย
แต ง ตั้ ง กรรมการผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ เ พื่ อ
ประเมิ น ผลงานทางวิ ช าการ และ
จริยธรรมและจรรยาบรรณ...”
2. ใหตัด (ราง) ขอบังคับฯ ขอ 4 ออก
3. แ ก ไ ข ( ร า ง ) ข อ บั ง คั บ ฯ ข อ 1 1
ใ ห ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ต า ม ข อ 1 0 . 3
พิ จ า ร ณา คั ด เลื อ ก ผู ส มค ว ร ได รั บ
ตําแหนงผูชวยศาสตราจารยพิเศษ...”

ผลการปฏิบัตติ ามมติ

- แจงมติการประชุมใหแกหนวยงาน
ที่เกี่ยวของไดรับทราบ
- นําเสนอการประชุมคณะกรรมการ
ปรับปรุงและยกรางกฎหมายของ
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่
28 มกราคม 2560 ที่ประชุมใหปรับแกไข
และนําเสนอเพื่อพิจารณาในการประชุม
คณะกรรมการปรับปรุงและยกราง
กฎหมายอีกครั้งหนึ่ง

- แจงมติการประชุมใหแกหนวยงาน
ที่เกี่ยวของไดรับทราบ
- นําเสนอการประชุมคณะกรรมการ
ปรับปรุงและยกรางกฎหมายของ
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 28
มกราคม 2560 มติที่ประชุมเห็นชอบ
- นําเสนอการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ตอไป

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 3/2560
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ระเบียบ
วาระที่

เรื่อง

5.1

ขอความเห็นชอบ (รา ง) บัน ทึก ความ
เขา ใจ (MOU) ระหวา งมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พระนครศรีอ ยุธยากับ Anqing
Normal University of The
People’s Republic of China
สาธารณรัฐประชาชนจีน จํา นวน 1 ฉบั บ
และบัน ทึก ขอ ตกลง (MOA) จํา นวน 2
ฉบับ

5.2

ขอความเห็นชอบรายงานผล
การดํา เนิน งานตามแผนปฏิบั ติราชการ
และการประเมิน ผลโครงการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2559

5.3

ขอความเห็นชอบ (รา ง) แผนปฏิบัติ
ราชการ ประจํา ปงบประมาณ
พ.ศ.2560 มหาวิทยาลัย ราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา

มติที่ประชุม/ขอเสนอแนะ
และขอสั่งการ
4. ใหเพิ่มเติมนิยาม คําวา “คณะกรรมการ
ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ เ พื่ อ ประเมิ น ผลงานทาง
วิชาการฯ”
5. ใหตัดคําวา “อาจารยพิเศษ” ออกจาก
(ราง) ขอบังคับฯ ทั้งหมด
เมื่ อดําเนินการปรั บแก ไขเรี ยบรอยแล ว
ใหนําเสนอเพื่อขอความเห็นชอบในการประชุม
คณะกรรมการปรั บปรุ งและยกรางกฎหมาย
ของมหาวิ ท ยาลั ย และการประชุ ม สภา
มหาวิทยาลัยตอไป
เห็นชอบ (ราง) บันทึกความเขาใจ (MOU)
ระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยากับ Anqing Normal
University of The People’s
Republic of China สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน จํานวน 1 ฉบับ และบันทึก
ขอตกลง (MOA) จํานวน 2 ฉบับ และให
นําเสนอเพื่อขอความเห็นชอบในการประชุม
สภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัยตอไป
เห็นชอบรายงานผลการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัตริ าชการและการประเมินผล
โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559
โดยใหแกไขตามขอเสนอแนะของ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.)
ดังตอไปนี้
1. ควรมีขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
2. ปรับวิธกี ารประเมินใหมีความชัดเจน
มากยิ่งขึ้น
เมื่อดําเนินการปรับแกไขเรียบรอยแลว
ใหนําเสนอเพื่อขอความเห็นชอบในการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัยตอไป
เห็นชอบ (ราง) แผนปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
โดยใหแกไขตามขอเสนอแนะของ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.)
ดังตอไปนี้
1. ใหเพิ่มเติมหนาสรุปโครงการของแตละ
หนวยงาน
2. การเรียงลําดับโครงการ ควรเรียงตาม
หนวยงาน
3. ใหใสเลขหนาใหครบถวน
เมื่อดําเนินการปรับแกไขเรียบรอยแลว
ใหนําเสนอเพื่อขอความเห็นชอบในการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัยตอไป

ผลการปฏิบัตติ ามมติ

- แจงมติการประชุมใหแกหนวยงาน
ที่เกี่ยวของไดรับทราบ
- นําเสนอสภาวิชาการ ครั้งที่ 2/2560
ในวันที่ 1 กุมภาพันธ 2560 เพื่อขอความ
เห็นชอบ
- นําเสนอสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2560
ในวันที่ 15 กุมภาพันธ 2560 เพื่อขอ
ความเห็นชอบ
- แจงมติการประชุมใหแกหนวยงาน
ที่เกี่ยวของไดรับทราบ
- นําเสนอการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 2/2560 ในวันที่ 15 กุมภาพันธ
2560

- แจงมติการประชุมใหแกหนวยงาน
ที่เกี่ยวของไดรับทราบ
- นําเสนอการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 2/2560 ในวันที่ 15 กุมภาพันธ
2560

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 3/2560
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ระเบียบ
วาระที่
5.4

เรื่อง
ขอความเห็นชอบการเสนอขออนุมัติ
งบประมาณคงคลังมหาวิทยาลัย เพื่อ
ปรับ ปรุงซอ มแซมรายการที่มีความจําเปน
เรงดว น งบประมาณ จํา นวน
7,668,523.88 บาท

มติที่ประชุม/ขอเสนอแนะ
และขอสั่งการ

ผลการปฏิบัตติ ามมติ

เห็นชอบในหลักการ การเสนอขออนุมัติ
- แจงมติการประชุมใหแกหนวยงาน
งบประมาณคงคลังมหาวิทยาลัย
ที่เกี่ยวของไดรับทราบ
เพื่อปรับปรุงซอมแซมรายการที่มีความ
- อยูร ะหวางการดําเนินการ และนําเสนอ
จําเปนเรงดวน งบประมาณจํานวน
คณะกรรมการบริหารงบประมาณและ
7,668,523.88 บาท ที่ประชุมมีการอภิปราย
การเงิน (ก.บ.ง) และการประชุมสภา
กันอยางกวางขวาง และมีขอเสนอแนะ
มหาวิทยาลัยตอไป
ดังตอไปนี้
1. ใหดูรายละเอียดของแบบ เพื่อปรับ
ราคาใหอยูในกรอบที่ใชงานได
2. ปรับแบบการทําพื้นคอนกรีตพิมพลาย
วาสามารถปูพื้นตัวหนอนไดหรือไม
เมื่อดําเนินการปรับแกไขเรียบรอยแลว
ใหนําเสนอเพื่อขอความเห็นชอบใน
การประชุมคณะกรรมการบริหาร
งบประมาณและการเงิน (ก.บ.ง) และ
การประชุมสภามหาวิทยาลัยตอไป

มติ/ความเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 แจงผลและนําเสนอแผนงานที่จะดําเนินการของหนวยงานตาง ๆ
ระเบียบวาระที่ 4.1 คณบดีคณะครุศาสตร
สาระสําคัญโดยยอ
1. เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2559 รวมงานรัฐพิธีของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา “วันพอขุน
รามคําแหงมหาราช” ประจําป พ.ศ.2560 โดย ดร.ประวิทย ประมาน และนางสาวกาญจนา เงินออน
ณ ศูนยราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2. เมื่ อวั นที่ 30 มกราคม 2560 ร วมงานพิ ธี บํ าเพ็ ญกุ ศลสวดพระอภิ ธรรมเพื่ อถวายเป น
พระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ นักศึกษาคณะครุศาสตรชั้นปที่ 1,3-4
ณ หอประชุมสงฆ วัดพนัญเชิงวรวิหาร
3. ในวันที่ 9 กุมภาพันธ 2560 เสริมสรางคุณธรรมจริยธรรม (ทําบุญ-ตักบาตรอาหารแห ง)
นักศึกษาคณะครุศาสตรชั้นปที่ 1 ณ หนาอาคารศูนย กศพ.
- สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
- สาขาวิชาสังคมศึกษา
- สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
- สาขาวิชาคณิตศาสตร
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร
4. ในวันที่ 23 กุมภาพันธ 2560 ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งที่ 2/2560 ณ หองประชุม
223 กศพ.
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 3/2560
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5. ในวันที่ 13 กุมภาพันธ 2560 – วันที่ 11 พฤษภาคม 2560 โครงการอบรมเพิ่มชั่วโมงเรียน
ภาษาอังกฤษ นักศึกษาคณะครุศาสตร 2-4 เรียนครั้งละ 2 ชม./จํานวน 10 ครั้ง ณ อาคาร 6,7 คณะครุศาสตร
6. ในวั นที่ 9 มี นาคม 2560 เสริ มสร างคุ ณธรรมจริยธรรม (ทํ าบุ ญ-ตั กบาตรอาหารแห ง)
นักศึกษาคณะครุศาสตรชั้นปที่ 1 ณ หนาอาคารศูนย กศพ.
- สาขาวิชาพลศึกษา
- สาขาวิชาการศึกษาพิเศษฯ
- สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
- สาขาวิชาการประถมศึกษา
- สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา
7. ในวันที่ 15 มีนาคม 2560 พิธีครุสิทธิ์ความเปนครูที่แท นักศึกษาชั้นปที่ 5 ณ หอประชุ ม
มหาวิทยาลัย
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.2 คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
สาระสําคัญโดยยอ
1. เมื่ อ วั นที่ 6 มกราคม 2560 ผู บ ริ ห าร คณาจารย เจ า หน า คณะมนุ ษยศาสตร แ ละ
สังคมศาสตร รวมพิธีทําบุญ ตักบาตรขาวสารอาหารแหง พระสงฆจํานวน 89 รูป เนื่องในโอกาสวันขึ้นปใหม
2560 ซึ่งทางมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาจัดขึ้น ณ สนามหญ า หน า อาคาร 2 มหาวิ ท ยาลั ย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
2. เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2560 คณะมนุ ษยศาสตร และสั งคมศาสตร จั ดกิ จกรรมทํ าบุ ญและถวาย
ภัตตาหารแดพระสงฆ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปใหมคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจําป 256 ณ หอง 104 อาคาร 1
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
3. เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2560 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จัดประชุมคณะกรรมการ
ประจํ าคณะมนุ ษยศาสตร และสั ง คมศาสตร ครั้ งที่ 1/2560 ณ ห องประชุ ม 43110 ชั้ น 2 อาคาร 43
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
4. เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2560 สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
จัดพิธีปดโครงการจิตอาสาเพื่อนอง โครงการของนักศึกษาการพัฒนาชุมชน มรภ.พระนครศรีอยุธยา ชั้นปที่ 2
ณ โรงเรียนบางบาล หลังจากทําโครงการปรับปรุงภูมิทัศน ทําสื่อบีบีแอล ปรับปรุงสนามเด็กเลน ทาสีกําแพง
และทําแปลงปลูกผักอาหารกลางวัน ณ โรงเรียนบางบาล อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา
5. เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2560 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จัดประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับสาขาวิชา/หลักสูตร ครั้งที่ 1/2560 ณ หองประชุม 43110 ชั้ น 2
อาคาร 43 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
6. เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2560 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จัดกิจกรรมโครงการอบรม
เชิ งปฏิบั ติ การเพื่ อจั ดทํ าชุ ดการสอนรายวิชา “จิ ตสาธารณะกั บการทํางานเพื่ อสั งคม” วิ ทยากรโดย
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 3/2560
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ผศ. ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดีฝายบริหารและความยั่งยืน ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
หองประชุมตนโมก อาคารบรรณราชนครินทร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
7. เมื่ อวั นที่ 11 มกราคม 2560 คณะมนุ ษยศาสตร และสั งคมศาสตร จั ดกิ จกรรม ป ใหม
นักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจําป 2560 ณ หอง 104 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
8. เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2560 สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จัดพิธี
ปดโครงการจิตอาสาของนักศึกษากลุมสานฝน สายใย รวมใจ พัฒนา โครงการของนักศึกษาการพัฒนาชุมชน ชั้นปที่ 3
ณ โรงเรียนวัดสํามะกัน หลังจากนักศึกษาไดทําโครงการปรับปรุงทาสีหองเรียนใหม ทําสื่อบีบีแอล ทําสื่อการสอน
ปรับภูมิทัศน และแปลงปลูกผัก โรงเรียนวัดสํามะกัน อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา
9. เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2560 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จัดประชุมคณะกรรมการจัดงาน
วิ ชาการมนุ ษยศาสตร และสั งคมศาสตร ประจํ าป 2560 ครั้ งที่ 4 ณ ห องประชุ ม 43110 ชั้ น 2 อาคาร 43
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
10. เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2560 นั กศึ กษาจิ ต อาสาพั ฒนาชุ มชน สาขาวิ ช าการพั ฒนาชุ มชน
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จัดกิจกรรมวันเด็กรวมกับชุมชน ณ วัดพระขาว ชุมชนวัดพระขาว อ.บางบาล
จ.พระนครศรีอยุธยา
11. เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2560 นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตรไดรับรางวัล จากนิตยสาร Auto vision
ไดมอบรางวัลประกวดการถายภาพในโครงการกิจกรรมสรางภาพ ผลงานสรางสรรค ปที่ 1 (เสนทางที่ 3 สุพรรณบุ รี)
มุมมองใหมทองเที่ยวภาคกลาง ตอน : ทาเที่ยวขามภาค เซลฟมังกร ยอนรอยนาขาว เมาทเพลงอีแซว กับรถยนตนิสสัน
ณ หอง 31007 อาคาร 100 ป (ศูนยภาษาและคอมพิวเตอร) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
12. เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560 คณะผูบริ หารและเจ าหน าที่ คณะมนุ ษยศาสตรและสั งคมศาสตร
เปนตัวแทนทางมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เขารวมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน “วันยุทธหัตถี” สมเด็จ
พระนเรศวรมหาราช ประจํ าป 2560 พระบรมราชานุสาวรียสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ บริเวณทุงภูเขาทอง
ตําบลภูเขาทอง อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
13. เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จัดโครงการสงเสริมการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา กิจกรรมสงเสริมสุขภาพนักศึกษา วิทยากรโดย อาจารยบังอร บุญปน อาจารยคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
14. เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560 คณะผู บริ หาร คณาจารย และเจ าหน าที่ คณะมนุ ษยศาสตร และ
สังคมศาสตร เปนตัวแทนทางมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เขารวมพิธีสวดพาหุงมหากา ในงานวันยุทธหัตถี
และเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจําป 2560 ณ พระบรมราชานุสาวรียสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
บริเวณทุงภูเขาทอง ตําบลภูเขาทอง อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
15. เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2560 ผูบริหาร คณาจารย เจาหนาที่ และนักศึกษา คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร เขารวมพิธีบําเพ็ญกุศลสตมวาร (100 วัน) ถวายเปนพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดช ซึ่งทางมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาจัดขึ้น ณ หองประชุม 43110 ชั้น 2 อาคาร 43 คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร
16. เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2560 คณะผู บริ หาร คณาจารย คณะมนุ ษยศาสตร และสั งคมศาสตร
ใหการตอนรับ ทีมงานผูผลิตรายการโทรทัศน สถานีขาวเอทีวี เคเบิ้ลทีวีจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อบันทึกรายการ
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 3/2560
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โทรทัศนประชาสัมพันธกิจกรรมงานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรวิชาการ ประจําป 2560 ในหัวขอ “อยุธยา : แหลง
ศึกษามนุษยและสังคม ครั้งที่ 3” ณ หองประชุม 43110 ชั้น 2 อาคาร 43 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
17. เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2560 ผูบริหาร คณาจารย เจาหนาที่ และนักศึกษา คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร เขารวมพิธีทําบุญวัดบรมพุทธาราม และถวายภัตตาหารเพลแดพระสงฆ ซึ่งทางสถาบันอยุธยาศึกษาจัดขึ้น
ณ วัดบรมพุทธาราม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
18. เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2560 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จัดประชุมคณะกรรมการจัดการ
ความรูดานการเรียนการสอน ครั้งที่ 1 ประจําป 2560 ณ หองประชุม 43110 ชั้น 2 อาคาร 43 คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.3 คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
สาระสําคัญโดยยอ
1. โครงการการฝกประสบการณวิชาชีพของนักศึกษา เปนโครงการระยะยาวโครงการที่ 1 และ
โครงการที่ 2 เป นโครงการที่เกี่ยวของกับการพัฒนาศักยภาพในการหารายไดของศูนยฝ กฯ ในสวนของ
โครงการที่ 1 เปนไปตามพันธกิจของสวนหลวง แบงเปน 2 สวน คือ เปนโครงการระยะยาว และโครงการระยะ
สั้น โดยโครงการระยะยาวเปนการวางแผนเพื่ อรับนักศึกษาเข ามาฝกตามระบบของการฝกประสบการณ
ภาคสนาม แบงเปนการฝกประสบการณวิชาชีพ และสหกิจศึกษา สวนที่ 2 โครงการฝกประสบการณวิชาชีพ
ระยะสั้นตามความถนัด ปจจุบันไดเริ่มเปดโครงการในปลายเดือนมกราคม 2560 ที่ผานมา มีนักศึกษามาฝก
ทั้งระยะยาวสวนของการเตรียมฝกจากคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สาขานิเทศศาสตร เพื่อออกฝก
ประสบการณ ส ว นที่ 2 นั ก ศึ ก ษาที่ ฝ ก ระยะสั้ น จํ า นวน 36 คน จากคณะวิ ท ยาการจั ด การ และ
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สาขาวิชาภาษาจีน และสาขาวิชานิเทศศาสตร และของคณะวิทยาการ
จัดการ สาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจไดฝกเรียบรอยแลว ทั้งหมดของโครงการนักศึกษาจะไดรับขั้นตอนเสมือน
การฝกประสบการณภายนอก สวนโครงการระยะสั้น นักศึกษาตองไดผานอาจารยที่ปรึกษาหรืออาจารย
ผูรับผิดชอบกอน ทั้งหัวขอเฉพาะและโครงการพิเศษ ขณะนี้อยูระหวางการดําเนินการฝก สวนที่ 2 โครงการ
พัฒนาการฝกศักยภาพการหารายได ไดเริ่มโครงการนํารองในเรื่องของอาหารเบรค โดยไดรับความรวมมือ
ระหวางสวนหลวงกับสาขาวิชาคหกรรมศาสตร โดยทางสาขาวิชาคหกรรมศาสตรไดดําเนนการเรื่องอาหาร
เพื่อสงเสริมในเรื่องภาพลักษณของสาขาวิชาคหกรรมศาสตร ซึ่งเริ่มการจัดบริการวิชาการของคณะวิทยาการ
จัดการ โดยใชอาหารเบรคจากสาขาวิชาคหกรรมศาสตรเปนผูผลิต และนักศึกษามาใหบริการในพื้นที่ของ
สวนหลวง
2. เมื่ อ วั นที่ 9 มกราคม 2560 อาจารย ส าขาวิ ช าผู ป ระกอบการนํ า นั ก ศึ กษาสาขาวิ ช า
ผูประกอบการ จํานวน 1 คน เดินทางไปรับทุนการศึกษาเรียนดีแตยากจนจากบริษั ทชะลอการทองเที่ ยว
ณ บริษัท ชะลอการทองเที่ยว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
3. เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2560 นักศึกษาชั้นปที่ 4 จํานวน 146 คน
จากสาขาวิชาบัญชี สาขาวิชาการทองเที่ยว สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษยฯ สาขาวิชาคอมพิวเตอร
ธุรกิจและสาขาวิชาเศรษฐศาสตรธุรกิจ ออกฝกประสบการณวิชาชีพ ในหนวยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
ตาง ๆ จํานวน 103 หนวยงานในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดอางทอง จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัด
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 3/2560
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ปทุมธานี จังหวัดชลบุรี จังหวัดสระบุรี และกรุงเทพฯ ระหวางวันที่ 19 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 30 เมษายน
2560 และอาจารยนิเทศไดกําหนดแผนในการเดินทางไปนิเทศฯ ระหวางเดือนกุมภาพันธ 2560 ถึงมีนาคม
2560
4. เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2560 สาขาวิชาบัญชี นํานักศึกษาเขารวมแขงขันทางวิชาการการ
ตอบคําถามทางบัญชี ระดั บประเทศ ครั้งที่ 5 จั ดโดยสภาวิชาชีพบัญชี เพื่ อเป นการเพิ่มพูนความรู และ
ประสบการณในการแขงขันทางวิชาการ ณ สภาวิชาชีพบัญชี กรุงเทพฯ
5. เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2560 สาขาวิชาการทองเที่ยว จัดอบรมการทําอาหารไทย การทํา
ขนมไทย ใหกับนักศึกษาจีนจากมหาวิทยาลัยชนชาติกวางสี จํานวน 11 คน ณ อาคารเรียนรวม
6. เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2560 นักศึกษาสาขาวิชาทองเที่ยวชั้นปที่ 1 และชั้นปที่ 3 จํานวน 10
คน เขาอบรมเรื่องการนําชมพิพิธภัณฑแหงชาติเจาสามพระยาอยางเปนมาตรฐาน ณ พิพิธภัณฑแหงชาติเจา
สามพระยา
7. เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2560 อาจารยและนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด ชั้นปที่ 3 เขารวม
สัมมนาในหัวขอ ARE YOU READY พิชิตงานในฝน ณ สถาบันการจัดการปญญาภิวัฒน
8. ตลอดเดื อ นมกราคม 2560 คณะกรรมการประชาสั ม พั น ธ จ ากทุ ก สาขาวิ ช าออก
ประชาสัมพันธหลักสูตรในโรงเรียนมัธยมในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดใกลเคียง
9. คณบดีประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรใหม พ.ศ.2561 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
สาขาวิ ช าการท อ งเที่ ย ว (นานาชาติ ) เพื่ อ ติ ดตามความก า วหน า ของการดํ า เนิ นการพั ฒ นาหลั กสู ต ร
ณ หองรับรองคณบดี
10. คณบดีประชุมคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาเศรษฐศาสตร
บัณฑิต เปนหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาการเงินการธนาคาร พ.ศ.2561 เพื่อติดตามความกาวหนา
ของการปรับปรุงหลักสูตรฯ
11. เมื่อวันที่ 24 – 26 มกราคม 2560 อาจารยและนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอรธุรกิจ จํานวน
51 คน เดิ น ทางไปศึ ก ษาดู ง านนอกสถานที่ ณ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ กํ า แพงเพชร จ.กํ า แพงเพชร
และมหาวิทยาลัยแมโจ จ.เชียงใหม
12. ในวันที่ 16 – 17 กุมภาพันธ 2560 สาขาวิชาการทองเที่ยว จัดโครงการบริการวิชาการ
เรื่อง พัฒนาศักยภาพเยาวชนในการเปนอาสาสมัครมัคคุเทศกประจําชุมชน รุนที่ 7 กลุมเปาหมายอบรม
จํานวน 40 คน ณ โรงเรียนเสนาเสนาประสิทธิ์ อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา
13. ในวั น ที่ 16 – 17 กุ ม ภาพั น ธ 2560 อาจารย ส าขาวิ ช าการตลาด ไปศึ ก ษาดู ง าน
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จ.กาญจนบุรี
14. ในวันที่ 15 กุมภาพันธ 2560 สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษยฯ นํานักศึกษาไปศึกษา
ดูงาน ณ บริษัท SCG บางซื่อ กรุงเทพฯ
15. ในวันที่ 20 กุมภาพันธ 2560 สาขาวิชาการจัดการ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสืบ
สานภู มิ ป ญ ญาท อ งถิ่ น พระนครศรี อ ยุ ธ ยา ณ บริ ษั ท แม รี ก อท จิ ว เวอรี่ (ประเทศไทย) จํ า กั ด
จ.พระนครศรีอยุธยา
16. ในวันที่ 22 – 24 กุมภาพันธ 2560 สาขาวิชาการบัญชี จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
อบรมโปรแกรมสําเร็จรูปทางบัญชี จํานวน 134 คน ณ อาคาร 100 ป
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 3/2560
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17. ในวันที่ 27 – 28 กุมภาพันธ อาจารยสาขาวิชาการตลาด อบรมเชิงปฏิบัติการ “กลับหัวคิด
พลิกธุรกิจ” ณ โรงแรมดิเอมเมอรรัลด กรุงเทพฯ
18. การพัฒนาหลักสูตรการทองเที่ยว การจัดการทองเที่ยวในเมืองมรดกโลก
19. การปรับภูมิทัศนของคณะวิทยาการจัดการ
20. การฝกงานของนักศึกษาสวนหลวง ตองเปนระบบมากกวานี้
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.4 คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สาระสําคัญโดยยอ
1. เมื่อวั นที่ 24 มกราคม 2560 โครงการเป ดบ านวิ ทยาศาสตร 2560 ณ อาคารศูนย
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2. เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2560 ประชุมคณาจารยคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ครั้งที่
1/2560 ณ หองประชุม 1 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
3. เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2560 กิจกรรมอบรมการวิเคราะหสมรรถนะบุคลากรเพื่อสนับสนุน
ประเด็นยุทธศาสตรและกลยุทธ ณ หองศว.108 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
4. เมื่อวันที่ 27-29 มกราคม 2560 คายวิศวฯ อาสา พัฒนาโรงเรียนนอง โรงเรี ยนบ านห วย
กบ สาขาประไรโหนก ต.หนองลู อ.สังขะบุรี จ.กาญจนบุรี
5. เมื่อวันที่ 4 - 6 กุมภาพันธ 2560 โครงการพัฒนาการเรียนรูใหเด็กดอยโอกาส ณ โรงเรียน
พุราย ตําบลทาขนุน อําเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี
6. ในวันที่ 7 กุมภาพันธ 2560 เปนเจาภาพจัดโรงทานเลี้ยงอาหารเย็นแกประชาชนที่เดินทาง
ไปร วมกราบถวายบั งคมพระบรมศพพระบาทสมเด็ จพระปรมิ นทรมหาภู มิ พลอดุ ลยเดช ณ บริ เวณทอง
สนามหลวง กรุงเทพมหานคร
7. ในวันที่ 8 กุ มภาพั นธ 2560 โครงการอบรมประกันคุณภาพการศึกษากั บนักศึ กษา
ณ หองประชุม 1 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
8. ในวันที่ 15 กุมภาพันธ 2560 การประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อรอรับการตรวจ
ประเมิน (Pre-audit) องคประกอบที่ 3 นักศึกษา ตัวบงชี้ที่ 3.1 การรับนักศึกษา ตัวบงชี้ที่ 3.2 การสงเสริม
และพัฒนานักศึกษา ณ หองศว.108 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
9. ในวันที่ 22 กุมภาพันธ 2560 ประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ครั้งที่ 1/2560 ณ หองศว.108 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 4.5 ผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา
สาระสําคัญโดยยอ
1. เมื่ อวั นที่ 7 มกราคม 2560 สถาบั นอยุ ธยาศึกษา จั ดกิ จ กรรมอบรมหลั กสู ตรระยะสั้ น
เพื่อเพิ่มทักษะครูผูสอนดานศิลปะและวัฒนธรรมอยุธยา ครั้งที่ ๓ เรื่อง “งานจัดดอกไมเพื่อถวายเปนพุทธบูชา
ตามแบบโบราณ” โดยไดรับเกียรติจากอาจารยศุภลักษณ ทับทวี อาจารยราตรี เมฆวิลัย และอาจารยเจตน
พยอมแยม เปนวิทยากรบรรยายและฝกปฏิบัติใหแกครูอาจารย และบุคลากรทางการศึกษา โดยมีอาจารย
ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผูอํานวยการสถาบันฯ มอบเกียรติบัตรแกผูสําเร็จการอบรมดังกลาว ณ ห องประชุม
ตนโมก อาคารบรรณราชนครินทร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
2. เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2560 ที่ผานมา สถาบันอยุธยาศึกษาไดจัดพิธีถวายภัตราหารเพลแด
พระสงฆเนื่องในโอกาสวันขึ้นปใหม 2560 ณ สถาบันอยุธยาศึกษา
3. เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560 อาจารย ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผูอํานวยการสถาบันอยุธยา
ศึกษา เปนประธานการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานสถาบันอยุธยาศึกษา ครั้งที่ 1/2560 โดยมีผูบริหาร
และบุคลากรรวมประชุม ณ หองประชุมสถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
4. เมื่อวันพุธที่ 25 มกราคม 2560 เวลา 09.30 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุ ธยา
สถาบันอยุธยาศึกษา ไดจัดพิธีทําบุญวัดบรมพุทธาราม เนื่องในวาระครบรอบการบูรณปฏิสังขรณพระอุโบสถ
และรําลึกถึงสมเด็จพระเพทราชาและบูรพมหากษัตริยาธิราชแหงกรุงศรีอยุธยา โดยไดนิมนตพระสงฆ จาก
วัดพนัญเชิงวรวิหารจํานวน ๙ รูป มาเจริญพระพุทธมนตและฉันภัตตาหารเพล ณ บริเวณลานหนาวัดบรม
พุทธาราม โดยมีทานอาจารย ดร.เกษม บํารุงเวช อธิการบดี คณะผูบริหาร คณาจารย บุคลากร และนักศึกษา
มหาวิทยาลัย เขารวมพิธีและรับประทานอาหารกลางวันรวมกัน
5. ระหวางวันที่ 26 - 28 มกราคม 2560 สถาบันอยุธยาศึกษา โดย ดร.จงกล เฮงสุวรรณ
ผูอํานวยการ นางกันยารัตน คงพร รองผูอํานวยการ และนายปทพงษ ชื่นบุญ นักวิชาการ ไดเดินทางเขารวม
ประชุมภาคีอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติ และศิลปกรรมกลุมจังหวัด 77 จังหวัด ประจําป 2560 ณ โรงแรม
ลําปางเวียงทอง อ.เมือง จ.ลําปาง รวมทั้งเขารวมกิจกรรมศึกษาการจัดการสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรม
ในจังหวัดลําปาง อันประกอบดวย กิจกรรมทัศนศึกษาการจัดการสิ่งแวดลอมและศิลปกรรม ณ วัดพระธาตุ
ลําปางหลวง ศูนยจําหนายสินคาบานทุงเกวียน อินทราเอาทเลท วัดขวงกอม อุทยานแหงชาติแจซอน กิจกรร
รมกาดหมั้วคัวแลง ณ ลานวั ดปงสนุ กเหนือ อ.เมือง และการประชุ มภาคี โดยมี นายพุฒิ พงศ สุรพฤกษ
รองเลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เปนประธานในพิธีเปดและมอบ
นโยบาย เพื่อใหภาคีทั้ง 77 จังหวัดไดนําไปเปนแนวทางในปฏิบัติงานหนวยอนุรักษตอไป
6. เมื่ อวั นที่ 1 – 3 กุ ม ภาพั นธ 2560 ร ว มงานศิ ลปวั ฒนธรรมอุ ดมศึ กษา ครั้ งที่ 17
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิษณุโลก
7. เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ 2560 อบรมหลักสูตรระยะสั้นเพื่อเพิ่มทักษะครูผูสอนดานศิลปะและ
วัฒนธรรมอยุธยา (ครั้งที่ 4) เรื่อง กับขาว -ขนมหวาน โอชารส แหงลุมน้ําเจาพระยา ณ หองประชุมตนโมก
อาคารบรรณราชนครินทร
8. ในวันที่ 7 – 9 กุมภาพันธ 2560 อบรมเชิงปฏิบัติการ “วิจัยประวัติศาสตรทองถิ่น” ณ หอง
ประชุมตนโมก อาคารบรรณราชนครินทร และวัดตะโก ต.ดอนหญานาง อ.ภาชี จ.พะนครศรีอยุธยา
9. ในวันที่ 11 กุมภาพันธ 2560 พิธีเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา ณ วัดศรีโพธิ์ (คลองสระบัว)
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10. ในวั น ที่ 15 - 18 กุ ม ภาพั น ธ 2560 เข า ร ว มประชุ ม วิ ช าการนานาชาติ ครั้ ง ที่ 7
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
11. ในวั น ที่ 22 กุ ม ภาพั น ธ 2560 ประชุ ม คณะกรรมการประจํ า สถาบั น อยุ ธ ยาศึ ก ษา
ครั้งที่ 1/2560 ณ หองประชุมสถาบันอยุธยาศึกษา
12. ในวั นที่ 24 กุ มภาพั นธ 2560 กิ จกรรมแนะนํ าวารสารวิ ช าการอยุ ธยาศึ กษา ครั้ งที่ ๑
ณ สถาบันอยุธยาศึกษา
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.6 ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาระสําคัญโดยยอ
1. เมื่อวันที่ 17- 20 มกราคม 2560 ผศ.ธนู บุญญานุวัตร ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการฯ
พรอมรองผูบริหารและบุคลากร ไดเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการดําเนินกิจกรรมบนระบบเครือขาย
สารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 34 เพื่อการประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศบนระบบเครือขาย และมี
การศึกษาปญหาพรอมรับการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ ณ มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง จังหวัดเชียงราย
2. เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2560 เวลา 13.00 น. ไดจัดฝกปฏิบัติการใชหองเรียนออนไลน โดยมี
นายเจษฎา สุ ข สมพื ช เป นวิ ทยากรในการแนะนํ า ข อมู ล ในการใช ให กั บ คณาจารย ในมหาวิ ทยาลั ย ฯ
ณ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 31104
3. สํานักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา แจงเปดใหทดลองใชงานโปรแกรม
EEWOWW และทดลองใชงานหนังสืออิเล็กทรอนิกสภาษาไทย โดยเขาทดลองใชงานโปรแกรม EEWOWW
URL :: http://www.eewoww.com/ ไดตั้งแตวันที่ 15 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 รวม
ระยะเวลา 11 เดือนครึ่ง และเขาทดลองใชงานหนังสืออิเล็กทรอนิกสภาษาไทยของสํานักพิมพ Mc Graw –
Hill และสํานักพิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไดตั้งแตวันที่ 15 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 15 พฤษภาคม 2560
รวมระยะเวลา 4 เดือน ติดตอสอบถามเพิ่มเติมฝายประสานงาน ไดที่ นภารัตน พุมพฤกษ บรรณารักษ
ประจําจุ ดบริการชั้น 1 อาคารบรรณราชนครินทร โทรศัพท ภายใน ตอ 2534 หรื อ E – mail :
pnaparat@aru.ac.th
4. จัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 ตามโครงการ
บริการวิชาการ “การจัดการหองสมุดและฝกยุวบรรณรักษ Smart Classroom” เพื่อฝกการจัดทําสื่ อ
การสอนดวย Tablet โปรแกรมคอมพิวเตอร โดยจัดขึ้นในวันที่ 16 – 17 กุมภาพันธ 2560 เวลา 08.30 น. –
16.30 น. ณ หองประชุมตนโมก อาคารบรรณราชนครินทร
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 4.7 ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
สาระสําคัญโดยยอ
1. ในวันที่ 10 กุมภาพันธ 2560 กิจกรรมบริการวิชาการ Up to me ณ โรงเรียน
เทศบาลวัดบางนมโค อ.เสนา จ.อยุธยา
2. ในวันที่ 14 กุมภาพันธ 2560 ยุววิจัยประวัติศาสตร ณ โรงเรียนเทศบาลวัดสุธาโภชน
อ.เสนา จ.อยุธยา
3. ในวั น ที่ 17 กุ ม ภาพั นธ 2560 ภาษาอั ง กฤษในชี วิ ต ประจํ า วั น รุ น ที่ 2 ณ โรงเรี ย น
วัดโพธิวงศ คลองวัว จ.อางทอง
4. ในวันที่ 21 กุมภาพันธ 2560 การสรางแหลงเรียนรู ณ โรงเรียนวัดโพธิวงศ คลองวัว
จ.อางทอง
5. ในวันที่ 27 กุมภาพันธ 2560 ผูอํานวยการลงนามความรว มมือดา นการวิจัย/บริการ
วิชาการระหวางสถาบันวิจัยและพัฒนา กับศูนยเวชปฏิบัติโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
6. ในวั น ที่ 11 กุ ม ภาพั น ธ 2560 ผู อํ า นวยการเข า ร ว มสั ม มนา “แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู
แนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยสูความเปนเลิศ” ณ หองประชุมตนโมก อาคารบรรณราชนครินทร
7. ในวันที่ 23 – 25 กุมภาพันธ 2560 ผูอํานวยการเขารวมประชุมเครือขายบริการวิชาการ
ประจําป 2560 ณ มหาวิทยาลัยแมโจ จ.เชียงใหม
8. ในวั นที่ 28 กุ ม ภาพั น ธ 2560 ผูอํา นวยการเข า รว มประชุม เครื อ ขา ยกลุ ม ศรีอ ยุ ธ ยา
ณ มหาวิทยาลัยวไลยอลงกรณ
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.8 ผูอาํ นวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
สาระสําคัญโดยยอ
1. เมื่อ วัน ที่ 21 มกราคม 2560 ประชุม เร งรัดติดตามการจัด ทํา วิท ยานิพ นธ นัก ศึก ษา
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุนปการศึกษา 2555 ณ หองประชุม 3013
อาคารบัณฑิตวิทยาลัย
2. เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2560 พิจารณาหัวขอวิทยานิพนธ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รุนปการศึกษา 2558 ณ หอง 3025 อาคารบัณฑิตศึกษา
3. เมื่อ วันที่ 29 มกราคม 2560 ประชุม เรง รัดติดตามการจัดทํา วิทยานิพ นธ นัก ศึ กษา
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการเรียนรู รุนปการศึกษา 2555 และ รุนปการศึกษา
2557 ณ หอง 606 อาคาร 6 คณะครุศาสตร
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 4.9 ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี
– ไมมี -

ระเบียบวาระที่ 4.10 ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ
– ไมมี -

ระเบียบวาระที่ 4.11 ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน
สาระสําคัญโดยยอ
1. ผลการดําเนินงาน ประจําเดือนมกราคม พ.ศ. 2560 – กุมภาพันธ พ.ศ.2560
2. แผนการดําเนินงานประจําเดือนกุมภาพันธ – มีนาคม พ.ศ.2560
3. สรุป ผลการดํา เนินงานตามแผนการใชจายงบประมาณรายจา ย ประจํา ปง บประมาณ
พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จําแนกตามประเภทงบประมาณ ขอมูลสะสม ตั้งแต
วันที่ 1 ตุลาคม 2559 – 31 มกราคม 2560
4. สรุป ผลการดํา เนินงานตามแผนการใชจายงบประมาณรายจา ย ประจํา ปง บประมาณ
พ.ศ.2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จําแนกตามประเภทรายจาย ขอมูลสะสม ตั้งแตวันที่
1 ตุลาคม – 31 มกราคม 2560
5. สรุป ผลการดํา เนินงานตามแผนการใชจายงบประมาณรายจา ย ประจํา ปง บประมาณ
พ.ศ. 2560 มหาวิ ทยาลัย ราชภั ฏ พระนครศรีอ ยุธ ยา จํา แนกรายหนว ยงาน ขอ มูล สะสม ตั้ง แต วัน ที่
1 ตุลาคม 2559 – 31 มกราคม 2560
5. สรุปผลการดําเนินงานตามแผนการใชจายงบประมาณรายจา ย ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2560 มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรี อ ยุ ธ ยา จํ า แนกรายหน ว ยงาน/ลํ า ดั บ การเบิ ก จ า ย
ขอมูลสะสมตั้งแต 1 ตุลาคม 2559 – 31 มกราคม 2560
6. สรุป ข า วยุ ท ธศาสตร ดา นการศึก ษา รวบรวมโดย กองนโนบายและแผน สํ า นั ก งาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กุมภาพันธ 2560
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.12 ผูอาํ นวยการกองกลาง
สาระสําคัญโดยยอ
1. กําหนดการโครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุปสมบทหมู 999 รูป ถวายเปนพระราชกุศลฯ
แดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันที่ 12 – 22 กุมภาพันธ 2560 ณ วัดพนัญเชิง
วรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขอเรียนเชิญผูบริหารและบุคลากรทุกทานรวมงาน รถจะเดินทางออก
จากมหาวิทยาลัยในเวลา 08.00 น. และไดรับบริจาคเงินจากนักศึกษา โรงเรียนสาธิต ตลาดนัด และ
บุคลากร จํานวน 19,989 บาท และจากกองพัฒนานักศึกษาที่ไดรับบริจาคจากโยมอุปฏฐาก จํานวน
57500 บาท
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2. การรับบริจาคเงินเพื่อชวยเหลือภาคใต ขณะนี้ไดรับบริจาค จํานวน 17,030 บาท และ
เพิ่มจากคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จํานวน 22,930 บาท รวมทั้งสิ้น 39,960 บาท และนําสงให
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเรียบรอยแลว
งานกิจการคณะกรรมการ
1. เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2560 ประชุมคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่
1/2560 เวลา 09.30 น. ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน สํานักงานอธิการบดี
2. เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2560 ประชุมคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ครั้งที่ 1/2560
เวลา 09.30 น. ณ หองประชุมอยุธยา – โปรตุเกส สํานักงานอธิการบดี
3. เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2560 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 1/2560
เวลา 13.30 น. ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน สํานักงานอธิการบดี
4. เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560 ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2560 เวลา 09.30 น.
ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน สํานักงานอธิการบดี
5. เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560 ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ครั้งที่ 1/2560
เวลา 09.30 น. ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน สํานักงานอธิการบดี
6. เมื่ อ วัน ที่ 25 มกราคม 2560 ประชุ ม คณะอนุ ก รรมการติ ดตาม ตรวจสอบฯ ครั้ ง ที่
2/2560 เวลา 10.30 น. ณ หองประชุมอยุธยา – โปรตุเกส สํานักงานอธิการบดี
7. เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2560 ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ครั้งที่ 2/2560
เวลา 09.30 น. ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน สํานักงานอธิการบดี
8. เมื่ อ วั นที่ 2 กุ ม ภาพั น ธ 2560 ประชุ มคณะกรรมการส ง เสริ ม กิ จ การมหาวิ ท ยาลั ย ฯ
ครั้งที่ 2/2560 เวลา 09.30 น. ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน สํานักงานอธิการบดี
9. ในวันที่ 7 กุมภาพันธ 2560 ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 2/2560
เวลา 13.30 น. ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน สํานักงานอธิการบดี
10. ในวันที่ 8 กุมภาพันธ 2560 ประชุมสภาคณาจารยและขาราชการ ครั้งที่ 2/2560 เวลา
13.30 น. ณ หองประชุมอยุธยา – โปรตุเกส สํานักงานอธิการบดี
11. ในวันที่ 10 กุมภาพันธ 2560 ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ครั้งที่ 3/2560
เวลา 09.30 น. ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน สํานักงานอธิการบดี
12. ในวั น ที่ 10 กุ ม ภาพั น ธ 2560 ประชุ ม คณะอนุ ก รรมการติ ด ตาม ตรวจสอบฯ
ครั้งที่ 4/2560 เวลา 09.30 น. ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน สํานักงานอธิการบดี
13. ในวันที่ 11 กุมภาพันธ 2560 จัดโครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรูแนวทางการพัฒนา
มหาวิ ท ยาลั ย สู ค วามเป น เลิศ เวลา 09.30 น. – 16.30 น. ณ ห อ งประชุ ม ต น โมก อาคารบรรณ
ราชนครินทร
14. ในวันที่ 15 กุมภาพันธ 2560 ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2560 เวลา 09.30 น.
ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน สํานักงานอธิการบดี
15. ในวันที่ 19 กุมภาพันธ 2560 ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบฯ ครั้งที่ 4/2560
เวลา 09.30 น. ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน สํานักงานอธิการบดี
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16. ในวั น ที่ 19 กุ ม ภาพั น ธ 2560
ประชุ ม คณะอนุ ก รรมการติ ด ตาม ตรวจสอบฯ
ครั้งที่ 5/2560 เวลา 09.30 น. ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน สํานักงานอธิการบดี
งานบริหารงานบุคคล
1. ประชุมบุคลากรประจําภาคเรียนที่ 2/2559 วันที่ 4 มกราคม 2560 หองประชุมอาคาร
100 ป ศูนยภาษาและคอมพิวเตอร มหาวิทาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
2. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาตําแหนงทางวิชาการ (ก.พ.ต.) ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 10
มกราคม 2560
3. ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
(ก.บ.ม.) ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 31 มกราคม 2560 ตั้งแตเวลา 9.30 – 12.00 น.
4. ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ครั้งที่ 6/2559 (22 อัตรา) ตั้งแต
วันที่ 20 ธันวาคม 2559 – 11 มกราคม 2560
5. ประกาศรับโอนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการ สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี แทนอัตรา อาจารยชัยพฤกษ ชูดํา (ไมมีผูมาสมัครรับโอน)
6. รับโอน ดร.พัทธพสุตม สาธุนุวัตร ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการ
ตําแหนงอาจารย จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี มาสังกัดสาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ
ตั้งแตวันที่ 27 มกราคม 2560 แทนอัตรา อาจารยณิศรา ประดิษฐดวง ที่ใหโอนไปสังกัดมหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุดรธานี
7. อาจารยอรกช เก็จพิรุฬห พนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะวิทยาการจัดการ ไดรับการ
อนุมัติแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ ระดับผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาเศรษฐศาสตร ตั้งแตวันที่
12 มกราคม 2558 (มติสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 11/2559 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2559)
8. บรรจุ แ ละแตง ตั้ง อาจารย วิช ชุด า พลยางนอก พนัก งานมหาวิ ทยาลัย สายวิช าการ
ตําแหนงอาจารย สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร สังกัดคณะครุศาสตร ตั้งแตวันที่ 4 มกราคม 2560
9. บรรจุและแตงตั้ง นางสาวชุติกาญจน จาดโต พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับ สนุ น
วิชาการ ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป สังกัดคณะครุศาสตร ตั้งแตวันที่ 4 มกราคม 2560
10. นางสาวภิรมยยา ยี่สุนทอง ตําแหนงครู ประเภทครูโรงเรียนสาธิต สังกัดโรงเรียนสาธิต
มัธยม คณะครุศาสตร ลาออกจากการปฏิบัติหนาที่ เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2560
11. ยายนางสาวมาลัยรัก สระทองพูล พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงาน
ทั่ ว ไป สั ง กั ด คณะครุ ศ าสตร มาปฏิ บั ติ ง านที่ ง านบริ ห ารงานบุ ค คล กองกลาง สํ า นั ก งานอธิ ก ารบดี
ในตําแหนงบุคลากร ตั้งแตวันที่ 23 มกราคม 2560
12. เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2560 ประชุมคณะกรรมการปรับปรุง และยกรางกฎหมายของ
มหาวิทยาลัย
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13. ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
(ก.บ.ม.) ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 28 กุมภาพันธ 2560 ตั้งแตเวลา 9.30 – 16.00 น. (ชวงเชา วาระเพื่อ
พิจารณา ชวงบาย วาระสืบเนื่องขอบังคับฯ พนม.)
14. ประกาศรับโอนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี แทนอัตรา อาจารยชัยพฤกษ ชูดํา (อยูระหวางรอคุณสมบัติจากคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี)
15. บรรจุและแตงตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิช าการ ตําแหนงอาจารย จํานวน 5 ราย
ดังรายชื่อตอไปนี้
(1) อาจารยวจิ ิตรตา โปะฮง สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษา คุณวุฒิปริญญาโท บรรจุวันที่ 1
กุมภาพันธ 2560
(2) อาจารยวชิ ลดา ยิ้มแยม สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คุณวุฒิปริญญาโท บรรจุวนั ที่ 1
กุมภาพันธ 2560
(3) อาจารยสริ ภพ สินธุประเสริฐ สาขาวิชาคณิตศาสตร คุณวุฒิปริญญาโท บรรจุวันที่ 1
กุมภาพันธ 2560
(4) อาจารยทรรศิกา ธานีนพวงศ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส คุณวุฒิปริญญาโท บรรจุ
วันที่ 1 กุมภาพันธ 2560
(5) อาจารยอุษาวดี ไพราม สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คุณวุฒิปริญญาโท
ขอเลื่อนการบรรจุจากวันที่ 1 กุมภาพันธ 2560 เปนวันที่ 6 มีนาคม 2560
อัตราวางสาขาที่ไมมีผูมาสมัคร/ผานการคัดเลือก จํานวน 17 อัตรา
คณะครุศาสตร จํานวน 6 อัตรา ไดแก สาขาวิชาสังคมศึกษา (ป.โท) การสอนคณิตศาสตร
(ป.เอก/ป.โท) การวัดผลทางการศึกษา (ป.โท) การศึกษาปฐมวัย (ป.โท) การประถมศึกษา (ป.เอก/ป.โท)
การสอนภาษาไทย (ป.เอก/ป.โท) สาขาวิชาละ 1 อัตรา
คณะมนุ ษยศาสตรและสั งคมศาสตร จํ านวน 4 อั ตรา ได แก สาขาวิ ชาภาษาญี่ ปุ น (ป.โท)
ภาษาญี่ปุน (ป.เอก) รัฐประศาสนศาสตร (ป.เอก) ภาษาไทย (ป.เอก) สาขาวิชาละ 1 อัตรา
คณะวิทยาการจัดการ จํานวน 5 อัตรา ไดแก สาขาวิชาการบัญชี (ป.โท) การจัดการ (ป.เอก)
การเปนผูประกอบการ สาขาวิชาละ 1 อัตรา และสาขาวิชาการทองเที่ยว (นานาชาติ) (ป.เอก) จํานวน 2
อัตรา
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จํานวน 2 อัตรา ไดแก สาขาวิชาบูรณาการสุขภาพและความ
งาม (ป.เอก) จํานวน 2 อัตรา
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 4.13 ผูอาํ นวยการกองพัฒนานักศึกษา
สาระสําคัญโดยยอ
1. เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560 ประชุมคณะกรรมการเตรียมการจัดการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเขตภูมิศาสตรภาคกลาง ครั้งที่ 28 “111 ป ศรีอยุธยาเกมส” ณ หองประชุมตนโมก อาคารบรรณ
ราชนครินทร
2. เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2560 ตอนรับคณะกรรมประเมินผลการดําเนินงานทุนการศึกษาสําหรับ
นิสิต นักศึกษา จากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ณ หองประชุมตนโมก อาคารบรรณราชนครินทร
3. เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2560 งานแถลงขาวและจับสลากแบงสายการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเขตภูมิศาสตรภาคกลาง ครั้งที่ 28 “111 ป ศรีอยุธยาเกมส” ณ หองประชุมตนโมก อาคารบรรณ
ราชนครินทร
4. เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2560 ประชุมนักศึกษาชั้นปที่ 1 ณ หอประชุ มมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา
5. เมื่อวันที่ 2-6 กุมภาพันธ 2560 นํานักศึกษาเขารวมประชุมสัมมนาผูนํานักศึกษาสมาพันธ
นิสิต-นักศึกษา มหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 11 ณ มหาวิทยาลัยสุราษฏรธานี จังหวัดสุราษฏรธานี
6. เมื่อวันที่ 3-5 กุมภาพันธ 2560 นํานักศึกษาทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดน
ภาคใต รุนที่ 5 รุนที่ 6 และรุนที่ 7 เขารวมสัมมนาโครงการปจฉิมนิเทศเพื่อเตรียมความพรอมเขาสูอาชีพในพื้นที่
และสรางเครือขายผูรับทุนโครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต ณ โรงแรมสีดา รีสอรท
จังหวัดนครนายก
7. ในวันที่ 21 กุมภาพันธ – 2 มีนาคม 2560 นําตัวแทนนักกีฬาเขารวมการแขงขันกีฬา
มหาวิทยาลัยแหงประเทศไทย ครั้งที่ 44 (รอบมหกรรม) ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จังหวัดนครราชสีมา
8. รายชื่อผูเขารวมโครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุปสมบทหมู 999 รูป ถวายเปนพระราชกุศลฯ แด
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จํานวน 20 คน มีผูบริจาครวมเปนโยมอุปฏฐาก จํานวน
57,500 บาท
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.14 ผูอาํ นวยการกองบริการการศึกษา
สาระสําคัญโดยยอ
1. เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2560 นักศึกษาชั้นปที่ 1-4 พบอาจารยที่ปรึกษา เวลา 9.00-11.00 น.
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
2. เมื่อวันที่ 5-7 มกราคม 2560 นักศึกษาปการศึกษา 2558 และปการศึกษา 2559 อบรมการใช
โปรแกรมการเรียนรูภาษาอังกฤษ (Speexx) เวลา 08.30-17.00น. ณ อาคาร 100 ป ศูนยภาษาและคอมพิวเตอร
3. เมื่อวันที่ 5-25 มกราคม 2560 นักศึกษาชั้นปที่ 1-4 ลงทะเบียนเรียนผานระบบออนไลน
ทุกคณะ ครั้งที่ 1 (ลงทะเบียนตามแผนการเรียน เพิ่ม-ถอนรายวิชาเรียน และขอเปดวิชาเรียน) ที่ www.aru.ac.th
4. เมื่อวันที่ 9 มกราคม - 28 กุมภาพันธ 2560 จัดทําคูมือนักศึกษา ปการศึกษา 2560 ณ กองบริการ
การศึกษา
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 3/2560
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5. เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2560 ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 1/2560 เวลา 09.00 12.00 น. ณ หองประชุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2
6. เมื่อวันที่ 16-17 มกราคม 2560 แจงมติการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 1/2560
จํานวน 9 วาระ ณ กองบริการการศึกษา/หนวยงานที่เกี่ยวของ
7. เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2560 สอบขอเขียนนักศึกษาภาคปกติ คณะครุศาสตร ประจําปการศึกษา
2560 (รอบแรก) เวลา 09.00-15.30 น. ณ อาคาร 6 อาคาร 7 ณ หองประชุมอาคาร 100 ป ศูนยภาษาและ
คอมพิวเตอร
8. เมื่ อวันที่ 17-20 มกราคม 2560 ตรวจแบบฟอรมหลั กสู ตรศิลปศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชา
ภาษาไทย (มคอ.2) ณ กองบริการการศึกษา
9. เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560 ประชุมกรอบนโยบายการปรับปรุงยุทธศาสตรมหาวิทยาลั ย
กลุมใหม (Policy Guideline) เวลา 13.00-15.30 น. ณ หองประชุมกองพัฒนานักศึกษา ชั้น 2
10. เมื่อวันที่ 19 - 25 มกราคม 2560 ติดตาม มคอ.3 ภาคเรียนที่ 2/2559 และ มคอ.5 ภาคเรียนที่
1/2559 ณ กองบริการการศึกษา
11. เมื่อวันที่ 20 - 30 มกราคม 2560 บันทึกโครงสรางหลักสูตร รายวิชา และแผนการเรียนของ
นักศึกษา ปการศึกษา 2560 ณ กองบริการการศึกษา
12. เมื่อวันที่ 21 - 22 มกราคม 2560 อาจารยที่ปรึกษาอนุมตั ิผลการลงทะเบียนผานระบบออนไลน
ที่ www.aru.ac.th
13. เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2560 ประกาศรายชื่อผูผานขอเขียนและมีสิทธิ์สอบสัมภาษณนักศึกษา
ภาคปกติคณะครุศาสตร ประจําปการศึกษา 2560 (รอบแรก) เวลา 10.00 น. เปนตนไป ณ กองบริการการศึกษา
www.aru.ac.th
14. เมื่อวันที่ 25 – 30 มกราคม 2560 จัดหองสอบกลางภาคนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่
2/2559 ณ กองบริการการศึกษา
15. เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2560 จัดสอบสัมภาษณนักศึกษาภาคปกติ คณะครุศาสตร ประจําป
การศึกษา 2560 (รอบแรก) เวลา 09.00-15.00 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย อาคาร 6 อาคาร 7 อาคารศูนย
การศึกษาพิเศษ
16. เมื่ อวั นที่ 1 กุ มภาพั นธ 2560 ประชุ ม คณะกรรมการสภาวิ ชาการ ครั้ งที่ 2/2560 2560
เวลา 09.00-12.00 น. ณ หองประชุมอยุธยา-อาเซียน ชั้น 2
17. เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ 2560 ประกาศผลการคัดเลือกเปนนักศึกษาภาคปกติ คณะครุศาสตร
ประจําปการศึกษา 2560 (รอบแรก) เวลา 10.00 น. เปนตนไป ณ กองบริการการศึกษา www.aru.ac.th
18. เมื่ อวั นที่ 2 กุ มภาพั นธ 2560 ประกาศรายชื่ อผูมี สิ ทธิ์ สอบสั มภาษณ นั กศึ กษาภาคปกติ
คณะมนุษยศาสตรฯ คณะวิทยาศาสตรฯ และคณะวิทยาการจัดการ ประจําปการศึกษา 2560 (รอบแรก) เวลา
10.00 น. เปนตนไป ณ กองบริการการศึกษา www.aru.ac.th
19. เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ 2560 ประกาศตารางสอบกลางภาคนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่
2/2559 ณ กองบริการการศึกษา www.aru.ac.th
20. เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ 2560 รายงานตัวและยืนยันสิทธิ์เปนนักศึกษาภาคปกติ คณะครุศาสตร
ประจําปการศึกษา 2560 (รอบแรก) เวลา 8.30-12.00 น.ณ หองประชุมอาคาร 100 ป ศูนยภาษาและคอมพิวเตอร
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 3/2560
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21. เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ 2560 สอบสัมภาษณนักศึกษาภาคปกติ คณะมนุษยศาสตรฯ คณะ
วิทยาศาสตรฯ และคณะวิทยาการจัดการ ประจําปการศึกษา 2560 (รอบแรก) เวลา 9.00 น. เปนต นไป
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
22. เมื่อวันที่ 9 มกราคม-28 กุมภาพันธ 2560จัดทําคูมือนักศึกษา ปการศึกษา 2560 ณ กองบริการ
การศึกษา
23. ในวันที่ 13-17 กุมภาพันธ 2559 ตรวจสอบรายวิชาที่เปดในภาคเรียนที่ 1/2560 พรอมเตรียม
สงขอรายชื่ออาจารยผูสอน ณ กองบริการการศึกษา
24. ในวันที่ 15 กุมภาพันธ 2560 นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 1/2559รับใบรับรอง
คุณวุฒิและผลการเรียนฉบับจริงจํานวน 218 ราย เปนตนไป ณ กองบริการการศึกษา
25. ในวันที่ 16 กุมภาพันธ 2560 ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ คณะมนุษยศาสตรฯ
คณะวิทยาศาสตรฯ และ คณะวิทยาการจัดการ ประจําปการศึกษา 2560 (รอบแรก) เวลา 10.00 น. เป นต นไป
ณ กองบริการการศึกษา www.aru.ac.th
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.15 หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน
- ไมมี –

ระเบียบวาระที่ 4.16 รองอธิการบดี
ระเบียบวาระที่ 4.16.1 รองอธิการบดีฝายบริหาร
สาระสําคัญโดยยอ
1. สรุปขอมูลที่ประชุมอธิการบดี
1.1 ระบบการรับนักศึกษาใหมจะเริ่มในปการศึกษา 2561 โดยกลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏจะรวม
ดําเนินการ ดังนี้
1.1.1 ตุลาคม ถึง กุมภาพันธ ใชขอมูล Portfolio และ รอบโควตา
1.1.2 มีนาคม ถึง เมษายน ใชคะแนน GAT PAT โดยเก็บคะแนนไวใชได 2 ป
1.1.3 พฤษภาคม ถึง มิถุนายน นําคะแนนยื่นผานระบบ Clearing house ได 4 อันดับ
1.1.4 รับตรงทุกมหาวิทยาลัย
ทุกมหาวิทยาลัยจะเปดภาคการศึกษาแบบสากลในเดือนสิงหาคม เนื่องจากจะถูกกําหนด
กรอบเวลาจากระบบของประเทศ
1.2 สกอ.ขอความรวมมือทุกมหาวิทยาลัยยกเวนคาเลาเรียนสําหรับนักศึกษาตามโครงการทุน
พระราชทานเพื่อเปนการแบงเบาพระราชภาระ
1.3 โครงการบรรพชาอุปสมบทหมู 999 รูป ถวายเปนพระราชกุศลฯ ทปอ.ไดติดตามขอมูล
ของ มรภ.แตละแหงเรื่องจํานวนผูบวช มีการมอบหมายงาน และรางกําหนดการสําหรับกิจกรรมในวันที่ 19
กุมภาพันธ 2560 โดยเวลา 15.30 น. – 16.30 น. มีรายการเวทีสาธารณะ “ธรรมพระราชา : นอมนําสูการปฏิบัติ
โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ” ถายทอดโดยสถานีโทรทัศนไทยพีบีเอส
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 3/2560
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1.4 ทปอ.มรภ. จัดทําโครงการราชภัฏรวมใจสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณและนอมเกลาฯ
ถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยการจัดทําหนังสือ “พระผูทรงเปนครูแหง
แผนดิน” โดยขอความรวมมือ มรภ.ทุกแหงรวบรวมขอมูล ที่สะทอนถึงการเปนสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนา
ทองถิ่น กับการสนองพระราชปณิธาน และสืบสานแนวพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช
1.5 กกอ.รายงานผลจํานวนผลงานวิจั ยที่มีการตีพิมพเผยแพร และจํานวนอางอิงผลงาน
โดย มรอย. อยูในลําดับที่ 18 มีจํานวนผลงานตีพิมพ 42 และจํานวนอางอิง 33 มรภ.นครปฐมอยูในลําดับที่ 1
มีจํานวนผลงานตีพิมพ 316 และจํานวนอางอิง 548
2. สรุปขอมูลดานอาคารสถานที่
2.1 อาคารครุศาสตร เบิกจายแลว 13 งวด จาก 18 งวด อยูระหวางตรวจรับงวดที่ 14 คาดวา
จะสงมอบอาคารไดในเดือนมีนาคม 2560 จากขอมูลปจจุบันผูรับจางทํางานไดตามแผน
2.2 อาคารศิลปกรรม เบิกจายแลว 5 งวด จาก 22 งวด อยูระหวางเบิกจายงวดที่ 6 คาดวาจะสง
มอบอาคารไดภายในเดือนตุลาคม 2560 (ผูรับจางทํางานของงวดงานขางหนาและจะสงงานอยางเร็วตั้งแตกลางปเปนตน
ไป) จากขอมูลปจจุบันผูรับจางทํางานไดเร็วกวาแผน
2.3 อาคารเรียนรวมและโรงอาหาร เบิกจายแลว 4 งวด อยูระหวางตรวจรับงวดที่ 5 จาก 19 งวด
คาดวาจะสงมอบอาคารไดในเดือนพฤษภาคม 2561 จากขอมูลปจจุบันผูรับจางทํางานไดเร็วกวาแผน
2.4 งานปรับปรุงอาคาร 1 อาคาร 2 ผูรับจางเริ่มเขาทํางานตั้งแตวันที่ 18 มกราคม 2560 โดยมี
การกั้นบริเวณพื้นที่กอสรางและปดการจราจรถนนรอบอาคาร โดยคาดวาจะดําเนินการแลวเสร็จในเดือนตุลาคม 2560
2.5 อยูระหวางดําเนินการตามขั้นตอนทางเอกสารเพื่อการปรับปรุงสิ่งแวดลอมและความสะอาด
บริเวณรอบโรงอาหาร และระบบการจัดเก็บภาชนะใสอาหารที่ใชแลว เพื่อใหเกิดความสะอาดและสุขอนามัยที่ดี
2.6 อยูระหวางดําเนินการตามขั้นตอนทางเอกสารเพื่อปรับปรุงลานจอดจักรยานยนตดานหลั ง
อาคาร 3 และบริเวณคูน้ํารอบลานจอดรถฝงตรงขามหอประชุม
2.7 อยูระหวางดําเนินการเพื่อขอรับการสนับสนุนการเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศ หลอดไฟแอลอีดี
และแผงโซลาเซล ทั้งมหาวิทยาลัยจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน
ขาวจากหนังสือพิมพผูจัดการ
นายประพนธ วงษ ทาเรือ อธิ บดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรั กษพลั งงาน (พพ.)
เปดเผยวา จากที่กระทรวงพลังงานไดกําหนดใหป 2560 เปนปทองแหงการอนุรักษพลังงานการสงเสริมพลังงาน
ทดแทน พพ.จึงไดเรงผนักดันในเรื่องอนุรักษพลังงานและพลังงานทดแทนดังกลาวอยางเขมขน และไดจัดสรรเงิน
จากกองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงานเพื่อดําเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงานในหนวยงานของ
ภาครัฐ และโครงการสงเสริมการใชพลังงานทดแทนในหนวยงานภาครัฐ วงเงินรวมสูงถึง 6000 ลานบาท ซึ่งถือ
เปนไปตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงานในหนวยงานภาครัฐ และแผนเพิ่มสัดสวนการใชพลังงานทดแทน
และพลังงานทางเลือก (AEDP2015) และยังเปนการสนับสนุนหนวยงานของรัฐใหเปนแหลงเรียนรูดานพลังงาน
ที่สามารถเขาถึงไดงา ย
นายประพนธกลาววา พพ.ไดแบงการสนับสนุนออกเปน 2 โครงการ ไดแก (1) โครงการเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการใชพลังงานในหนวยงานของภาครัฐ วงเงินรวมประมาณ 4,000 ลานบาท (2) โครงการสงเสริมการ
ใชพลังงานทดแทนในหนวยงานภาครัฐ วงเงินรวมประมาณ 2,000 ลานบาท โดยผูที่ขอรับเงินสนับสนุนจะตองมี
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 3/2560
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คุณสมบัติสําคัญคือเปนหนวยงานรัฐที่ตั้งในไทยและมีฐานะเปนนิติบุคคล หนวยงานราชการ ไดแก กระทรวง
ทบวง กรม รัฐวิสาหกิจ เปนตน สวนหลักเกณฑการสนับสนุน พพ.จะสนับสนุนแบบใหเปลา 100% ซึ่งจะให
การสนับสนุนวงเงินรวมกันไมเกิน 52.5 ลานบาท ตอโครงการตอพื้นที่ของหนวยงาน
โดย พพ.คาดวาหากหนวยงานภาครัฐไดรับการสนับสนุนใหดําเนินงานทางดานอนุรักษพลังงาน
และดานพลังงานทดแทนจะเกิดผลประหยัดพลังงานจากการดําเนินโครงการฯ ประมาณ 40 พันตนน้ํามันดิ บ
(KTOE)/ป เปนเงินประมาณ 600 ลานบาท/ป และลดการปลอยกาชคารบอนไดออกไซดประมาณ 240,000 ตัน/ป
สําหรับหนวยงานภาครัฐที่สนใจเขารวมโครงการ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่
กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน โทร.0 – 2223 – 0021 – 9 ตอ 1148 หรือ 06 – 3180 – 9096,
06 – 3180 – 9097 ในเวลาราชการ หรืออีเมล energybolckgrant..dede@gmail.com และสามารถดาวนโหลด
เอกสารขอรับการสนับสนุนไดที่ www.dede.go.th หรือ http://www.energhblockgrant-dede.com
2.8 อยูระหวางดําเนินการตามขั้นตอนทางเอกสารเพื่อปรับปรุงหลังคาโปรงแสงอาคาร 100 ป
ศูนยภาษาและคอมพิวเตอร
2.9 เตรียมขอมูลแบบรูปรายการและประมาณราคาคากอสรางอาคารที่พักบุคลากร การปรับปรุง
ถนนสายหลักและระบบสาธารณูปโภค การปรับปรุงอาคารหองสมุด และแผนการปรับปรุงอาคารในอนาคต
จากขอมูลความคืบหนาดานการกอสรางอาคารจะสงผลใหการเบิกจายงบประมาณดานงบลงทุนสูง
กวาเปาหมาย
3. สรุปขอมูลดานบริหารจัดการ
3.1 อยู ระหว างดํ าเนินการปรับปรุ งโครงสรางการแบ งส วนราชการภายในในส วนกลาง
เพื่อพัฒนาระบบการบริหารงานสูองคกรสมรรถนะสูง
3.2 ปรับปรุงโปรแกรมระบบทะเบียนนักศึกษาเพื่อแกปญหาความลาชาและไมสะดวกใน
การลงทะเบียนเรียนของนักศึกษาใหใชไดทันในการลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1/2560
3.3 เริ่มการใชงานระบบบัญชีสามมิติทุกหนวยงานในปงบประมาณ 2560
3.4 อยูระหวางกระบวนการจัดทําแผนพัฒนาและบริหารบุคลากร
3.5 เตรียมการจัดทํากรอบอัตรากําลัง
3.6 สภาเห็นชอบประกาศการจายเงินเพิ่มพิเศษเจาหนาที่ประจําตามสัญญา
3.7 เตรียมการงานบรรพชาอุปสมบทหมูในสวนของมหาวิทยาลัย โดยประสานงานกับวัดพนัญ
เชิงวรวิหารดานสถานที่ พิธีสงฆ และดานงบประมาณ รวมถึงการจัดทําโครงการและคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
เพื่อการดําเนินงาน
3.8 ร วมกั บรองอธิ การบดี ฝ ายนโยบายและแผนพบผู บริ หารและผู ประสานงานสํ านั ก
งบประมาณเพื่อรับทราบขอมูลแนวทางการบริหารงบประมาณในปงบประมาณ พ.ศ.2561
4. สรุปขอมูลดานงานวิเทศสัมพันธ
4.1 สภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบการจัดทํา MOU กับมหาวิทยาลัย TOYO ประเทศญี่ปุน
4.2 เตรียมการเพื่อนําเสนอราง MOU กับมหาวิทยาลัยอันชิง สาธารณรัฐประชาชนจีน
4.3 รวมการประชุมโตะกลมรองอธิการบดีที่ดูแลงานดานตางประเทศจัดโดย สกอ.ในประเด็น
การรวมจัดทําแผนยุทธศาสตรตางประเทศของ สกอ. โดยมีจุดเนนที่การเสริมสราง International visibility
ของทุกมหาวิทยาลัย
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4.4 ผลการทดสอบภาษาอั งกฤษของคณาจารยในภาพรวม และเตรี ยมโครงการพั ฒนา
ภาษาอังกฤษของคณาจารยโดยแบงกลุมตามผลการทดสอบ
4.5 โครงการขับเคลื่อนเมืองคูมิตร (Sister city) ระหวางจังหวัดพระนครศรีอยุธยากับเมือง
เกียวโตประเทศญี่ปุน ดานการศึกษา การทองเที่ยว วัฒนธรรม และอุตสาหกรรม โดยมีสํานักงานพาณิชย
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเปนเจาภาพหลักในการดําเนินการในปงบประมาณ พ.ศ.2560 ซึ่งเปนปที่จะมีการเฉลิม
ฉลองครบรอบความสัมพันธ 130 ป ไทย ญี่ปุน
4.6 โครงการฝ กอบรมภาษาอั งกฤษในประเทศมาเลเซี ย และนิ วซี แลนด อยู ระหว าง
การประกาศเกณฑและรับสมัครผูเขารวมโครงการ
5. ผลการทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษของคณาจารย
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.16.2 รองอธิการบดีฝายนโยบายและแผน
สาระสําคัญโดยยอ
1. การพัฒนาระบบและกลไกการขับเคลื่อนการดําเนินการ (Key Performance Indicators :
KPIs) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
2. สารสนเทศประกอบการสัมมนา “แลกเปลี่ยนเรียนรูแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยสูความเปน
เลิศ” เมื่อวันเสารที่ 11 กุมภาพันธ 2560 เวลา 09.30 น. – 16.30 น.
3. สรุปกรอบวงเงินคําขอตั้งงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561 จําแนกตาม
แผนงานการจัดสรรงบประมาณ
4. สรุปกรอบวงเงินคําขอตั้งงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 (pre – celling)
5. สรุปงบประมาณรายจาย (งบแผนดิน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
6. สรุ ป งบประมาณรายจ า ย ประจํ า ป ง บประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา จําแนกตามประเภทแผนงาน
7. สรุ ป งบประมาณรายจ า ย ประจํ า ป ง บประมาณ พ.ศ.2560 มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.16.3 รองอธิการบดีฝายวิชาการ
สาระสําคัญโดยยอ
1. การประชุมกรรมการวิชาการ
1) การพิ จ ารณาผลการขาดสอบปลายภาคสํา หรับ นั ก ศึ ก ษาภาคพิ เ ศษ ภาคเรีย นที่
1/2559 จํานวน 3 ราย อนุมัติใหสอบ 1 ราย
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 3/2560
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2) การพิจารณาอุทธรณ การโอนยกเวนผลการเรียน สําหรับนักศึกษาภาคพิเศษ ภาค
เรียนที่ 1/2559 จํานวน 18 ราย
2. สภามหาวิทยาลัยผาน
1) ข อบั ง คับ มหาวิท ยาลั ยราชภั ฏ พระนครศรอยุธ ยา วา ดว ยการจั ด การศึก ษาระดั บ
อนุปริญญา และปริญญาตรี พ.ศ. 2560
2) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวยการจายคาสอนเกินภาระงาน
สอน สําหรับการจัดการศึกษาภาคปกติ พ.ศ. 2560
3. การสอบคัดเลือกบุคคลเขาเปนนักศึกษาภาคปกติ คณะครุศาสตร ประจําปการศึกษา
2560 (ข อ เขี ย น) วั น ที่ 15 มกราคม 2560 มี ผู เ ข า สอบรวม 993 ราย ผ า นข อ เขี ย น 523 ราย
สอบสัมภาษณในวันที่ 29 มกราคม 2560
4. การออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่องหลักเกณฑการเบิกจาย
คาสอนเกิ นภาระงานสอนในการจัด การศึก ษาภาคปกติ พ.ศ. 2560 และดําเนิน การเบิก จา ยคา สอน
ตามประกาศ
5. การรับสมัครนักศึกษาภาคพิเศษ ประจําภาคเรียนที่ 3/2559
6. การนําเสนอขอความเห็ นชอบการนับรายวิชาศึก ษาทั่วไปที่จัดการเรียนการสอนดวย
ภาษาอังกฤษใหเปนสวนหนึ่งของการนับรายวิชาภาษาอังกฤษที่หลักสูตรกําหนดใหเรียนครบ 12 หนวยกิต
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.16.4 รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา
- ไมมี -

ระเบียบวาระที่ 4.16.5 รองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษและกฎหมาย
สาระสําคัญโดยยอ
ขอเรียนเชิญคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ทุกทาน เขารวมการสัมมนาแลกเปลี่ยน
เรียนรูแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัยสูความเปนเลิศ ในวันที่ 11 กุมภาพันธ 2560 เวลา 09.30 น. 16.30 น.
ณ หองประชุมตนโมก อาคารบรรณราชนครินทร
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.16.6 ผูชว ยอธิการบดีฝายประกันคุณภาพ
สาระสําคัญโดยยอ
1. เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2560 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและดําเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษา ครั้งที่ 1/2560
2. เมื่อวันที่ 20 – 21 มกราคม 2560 อบรมผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร
รุนที่ 2
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 3/2560
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3. ในวันที่ 8 กุมภาพันธ 2560 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและดําเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษา ครั้งที่ 2/2560
4. ในวันที่ 24 – 28 กรกฎาคม 2560 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา
2559 ระดับหลักสูตร
5. ในวันที่ 21 – 31 สิงหาคม 2560 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา
2559 ระดับคณะ
6. ในวันที่ 9 – 13 ตุลาคม 2560 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2560 ระดับสํานัก สถาบัน (การดําเนินการประเมินระดับสํานัก สถาบันเปนการประเมินตามปงบประมาณ)
7. ในวันที่ 9 – 10 พฤศจิกายน 2560 การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา
2559 ระดับมหาวิทยาลัย
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.16.7 ผูชว ยอธิการบดีฝายบริการวิชาการและสหกิจศึกษา
สาระสําคัญโดยยอ
1. เมื่ อวั นที่ 30 มกราคม 2560 ลงนามบั นทึ กข อตกลงความร วมมื อระหว างมหาวิ ทยาลั ย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กับบริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน
2. ในวันที่ 1, 8, 15, 22 กุมภาพันธ 2560 อบรมทักษะการใชโปรแกรมสําเร็จรูป Microsoft Office
ใหกับสาขาที่เขารวมสหกิจศึกษา ชั้นปที่ 2 และ 3 จํานวน 7 สาขาวิชา ดังนี้
2.1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
2.2 สาขาวิชาการปกครองทองถิ่น
2.3 สาขาวิชาการเปนผูประกอบการ
2.4 สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
2.5 สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม
2.6 สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
2.7 สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
ณ ศูนยภาษาและคอมพิวเตอร อาคาร 100 ป และหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร หอง 31110
หอง 31118 หอง 31119 และหอง 31120
3. ในวั นที่ 28 กุ มภาพั นธ 2560 โครงการพบสถานประกอบการ ความร วมมื อระหว าง
มหาวิทยาลัยและสถานประกอบการในงานสหกิจศึกษา ณ หองประชุมตนโมก อาคารบรรณราชนครินทร
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 4.16.8 ผูชว ยอธิการบดีฝายประชาสัมพันธ
สาระสําคัญโดยยอ
1. เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2560 ดร.ภาคิน โชติเวศยศิลป ผูชวยอธิการบดีฝายประชาสัมพันธ รวมอวย
พรและมอบของขวั ญ เนื่องในวั นป ใหม แดคุ ณนิตยา หิ รัญประดิ ษฐ ประชาสั มพั นธ จังหวั ดพระนครศรี อยุ ธยา
ณ สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชั้น 1 อาคาร 4 ชั้น ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2. เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2560 ดร.ภาคิน โชติ เวศย ศิลป ผูช วยอธิ การบดีฝ ายประชาสัมพั นธ
เปนผูแทนอธิการบดีเขารวมประชุมโครงการศึกษาความเหมาะสมของการเชื่อมตอโครงขายถนนสาย ก. ผังเมือง
รวมเมืองพระนครศรีอยุธยา ไปยัง ทล 347 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ หองประชุมกรุงศรีอยุธยา โรงแรมกรุงศรี
ริเวอร
3. เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2560 ดร.เกษม บํารุงเวช อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
และ ดร.ภาคิน โชติเวศยศิลป ผูชวยอธิการบดีฝายประชาสัมพันธ รวมอวยพรและมอบของขวัญเนื่องในวันปใหม
แดทานวิทยา บูรณศิริ อดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข ณ รานกาแฟ Coffee House
4. เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2560 งานประชาสัมพันธ รวมประสานสื่อมวลชนในการจัดแถลงข าว
การจั ดการแข งขั นกี ฬามหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏเขตภู มิ ศาสตร ภาคกลาง ครั้งที่ 28 โดยมี สื่ อมวลชนเข าร วม
คือ สถานีโทรทัศน ATV หนังสือพิมพแนวหนา และหนังสือพิมพสยามโพลล ณ หองประชุมตนโมก มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
5. เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2560 ดร.เกษม บํารุงเวช อธิการบดีหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
และ ดร.ภาคิน โชติเวศยศิลป ผูชวยอธิการบดีฝายประชาสัมพันธ รวมอวยพรและมอบของขวัญเนื่องในวันปใหม
แดทานผลเอกสุรยุทธ จุลานนท องคมนตรี และทานอารีย วงศอารยะ รองประธานมูลนิธิสานใจไทย สูใจใต ณ มู ลนิ ธิ
รัฐบุรุษ เปรม ตินสูลานนท
6. เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2560 งานประชาสัมพันธ จัดประชุมการจัดทําปายประชาสัมพันธ โดยเชิญ
รองอธิการบดี ฝายบริหาร ผูอํานวยการสถาบั นอยุธยาศึ กษา อาจารย ประจํ าสาขาวิชาศิลปกรรม และภาษาไทย
รวมวางแผนใหความคิดเห็นในการจัดทําปายประชาสัมพันธของมหาวิทยาลัย ณ หองประชุมอยุธยา – โปรตุเกส
7. เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2560 งานประชาสั มพั นธ ออกแนะแนวการศึ กษาต อ โรงเรี ยนอยุ ธยา
วิทยาลัย ณ โรงยิมกีฬา โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย
8. เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2560 งานประชาสั มพั น ธ จั ด ส ง ต นฉบั บ วารสารประชาสั ม พั น ธ
“ภูมิอยุธยา” ฉบับที่ 2 แกทางโรงพิมพ เพื่อนํามาเผยแพรแกบุคลากรภายในและองคกรภายนอกมหาวิทยาลัย ใหได
ทราบถึงขอมูลขาวสารและกิจกรรมตาง ๆ ของทางมหาวิทยาลัยตอไปหองประชาสัมพันธ ชั้น 1 อาคารสํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
9. เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2560 ดร.ภาคิน โชติเวศยศิลป ผูชวยอธิการบดีฝายประชาสัมพันธ และ
เจาหนาที่งานประชาสัมพันธรวมประชุมสัมมนา เรื่อง “การประชาสัมพันธของหนวยงานภาครัฐ” ณ หองประชุม
สุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สุวรรณภูมิ วิทยาเขตหันตรา
10. เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2560 ดร.ภาคิน โชติเวศยศิลป ผูชวยอธิการบดี เปนผูแทนอธิการบดี
เขารวมงานประกวดมิสแกรนดพระนครศรีอยุธยา 2017 ณ บริเวณ Grand Event Hall ชั้น 1 ศูนยการคา Ayutthaya
City Park
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11. ในวันที่ 15 กุมภาพันธ 2560 งานประชาสัมพันธ ออกแนะแนวการศึกษาตอ โรงเรียนบางปลามา
สุงสุมาร ผดุงวิทย ณ โรงยิมกีฬา โรงเรียนบางปลามา สุงสุมาร ผดุงวิทย
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องนําเสนอเพื่อพิจารณา
ระเบี ยบวาระที่ 5.1 ขอความเห็นชอบ (ร าง) ประกาศมหาวิทยาลั ยราชภั ฏพระนครศรี อยุ ธยา
เรื่อง การจัดระเบียบและแกไขปญหาธรรมาภิบาลในการจัดการเรียนการสอน
สาระสําคัญโดยยอ
ตามที่หัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ไดมีคําสั่งที่ 39/2559 เรื่อง การจัดระเบียบและ
การแกไขปญหาธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา ในสวนของการแกไขปญหาดานการจัดการเรียนการสอน
เนื่องจากการจัดการศึกษาที่ไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน การผลิตบั ณฑิตที่มีปญ หาด านคุณภาพและ
ไมสอดคลองกับความตองการของประเทศ
เรื่องนี้ไดผานการพิจารณาจากการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่
11 มกราคม 2560 ที่ประชุมไดมีการอภิปรายกันอยางกวางขวาง และมีมติใหนําไปปรับเนื้อหาและใหผาน
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) กอนเสนอสภาวิชาการอีกครั้ง
มติ/ความเห็นของที่ประชุม
เห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การจัดระเบียบและแกไข
ปญหาธรรมาภิบาลในการจัดการเรียนการสอน และนําเสนอสภาวิชาการเพื่อขอความเห็นชอบตอไป

ระเบียบวาระที่ 5.2 ขอความเห็ นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง
นโยบายการจัดการศึกษาสําหรับผูพิการในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
สาระสําคัญโดยยอ
เพื่อใหการจัดการศึกษาสําหรับนักศึกษาผูพิการ อันไดแก ผูที่มีขอจํากัดในการปฏิบัติกิจกรรม
ในชีวิ ตประจํ า วั นหรือ เขา ไปมีสว นร ว มทางสั ง คม เนื่อ งจากมีค วามบกพร องทางการเห็น การได ยิ น
การเคลื่อนไหว การสื่อสาร จิตใจ อารมณ พฤติกรรม สติปญญา การเรียนรูหรือความบกพรองอื่นใด
ประกอบกั บ มีอุป สรรคในดา นตาง ๆ และมีความจํา เป นพิเ ศษทางการศึก ษาที่ตอ งรับ ความชว ยเหลื อ
เพื่อสามารถประกอบกิจกรรม ในชีวิตประจําวันหรือการเขา ไปมีสวนรวมทางสังคม มหาวิทยาลัยจึง
กําหนดนโยบายการจัดการศึกษาสําหรับนักศึกษาผูพิการ
มติ/ความเห็นของที่ประชุม
ใหปรับแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ดังตอไปนี้
1. ขอขอมูลปจจุบันของนักศึกษาผูพิการ
2. ตัด (ราง) ประกาศฯ ขอ 4 และขอ 5 ออก
3. เพิ่มเติม (ราง) ประกาศฯ ขอ 5 มหาวิทยาลัยจะมีหนวยงานใหคําปรึกษาแกนักศึกษาผูพิการ
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4. เพิ่มเติม (ราง) ประกาศฯ ขอ 6 กองบริการการศึกษาประสานงานกับคณะและอาจารยที่
ปรึกษาในการสงขอมูลใหกับอาจารยที่ปรึกษา
5. มอบหมายรองอธิการบดีฝายวิชาการหารือรวมกับรองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษและ
กฎหมายเรื่องคํานิยามของผูพิการ วาสามารถใสไวในประกาศไดหรือไม
เมื่ อ ดํา เนิ นการปรับ แกไ ขเรี ย บรอ ยแล ว ให นํ า เสนอเพื่อ ขอความเห็ นชอบในการประชุ ม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) เปนวาระสืบเนื่องจากการประชุม

ระเบียบวาระที่ 5.3 ขอความเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง
แนวทางการดํ าเนิ นการยกระดั บมาตรฐานภาษาอั งกฤษสํ าหรั บนั กศึ กษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
สาระสําคัญโดยยอ
ตามที่มหาวิทยาลัยมีนโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษา เพื่อให
นักศึกษามีทักษะภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐานอางอิงดานภาษาตางประเทศ ในกลุมสหภาพยุโรป
(The Common European Framework of Reference for Languages : CEFR) อยางนอยระดับ
B2 โดยกําหนดใหนักศึกษาผานการทดสอบสมรรถนะดานภาษาอังกฤษกอนการฝกประสบการณวิชาชีพ
มหาวิ ท ยาลั ย จึ ง ได จั ด ทํ า (ร า ง) ประกาศมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรี อ ยุ ธ ยา เรื่ อ ง แนวทาง
การดําเนินการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มติ/ความเห็นของที่ประชุม
เห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง แนวทางการดําเนินการ
ยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และนําเสนอสภา
วิชาการเพื่อทราบตอไป

ระเบียบวาระที่ 5.4 ขอหารือเรื่องการจายเงินรายไดรอยละ 10 จากโครงการอบรมมาตรฐาน
ความรู วิ ชาชี พครู ของคุ รุ สภา 9 มาตรฐาน ป การศึ กษา 2559 ให กั บ
มหาวิทยาลัย
สาระสําคัญโดยยอ
ตามที่มหาวิทยาลัยประกาศการรับสมัครบุคคลเขารับการฝกอบรมมาตรฐานความรูวิชาชีพครู
ของคุรุสภา 9 มาตรฐาน ปการศึกษา 2559 ตั้งแตวันที่ 16 ธันวาคม 2559 – 20 มกราคม 2560 จํานวน
5 มาตรฐาน คือ มาตรฐานที่ 2 3 4 5 และ 9 (มาตรฐานละไมเกิน 50 คน/หอง) คาสมัครอบรม
มาตรฐานละ 2,000 บาท ซึ่ง จากการคํ านวณจุ ดคุมทุ นของการจัด อบรมจะต องมีผูส มัค รอยา งน อ ย
มาตรฐานละ 30 คน หลังจากปดรับสมัครพบวามีผูมาสมัครแตละมาตรฐานนอยกวาที่กําหนดรายละเอียด
ดังนี้
มาตรฐานที่ 2 มีผูมาสมัคร จํานวน 19 คน
มาตรฐานที่ 3 มีผูมาสมัคร จํานวน 16 คน
มาตรฐานที่ 4 มีผูมาสมัคร จํานวน 20 คน
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มาตรฐานที่ 5 มีผูมาสมัคร จํานวน 15 คน
มาตรฐานที่ 9 มีผูมาสมัคร จํานวน 19 คน
คณะครุศาสตรไดเล็งเห็นประโยชนของการจัดอบรมที่เกิดกับการเขาสูวิชาชีพของผูสมัครเขา
รับการอบรม และเปนการแสดงถึงศักยภาพของคณาจารยที่มีอยูจึงวิเคราะหแลววาในจํานวนผูเขารับ
การอบรมที่รับสมัครไวสามารถจัดอบรมได โดยดําเนินการดังนี้
1. ลดคาสอนจากชั่วโมงละ 400 บาท เปน 350 บาท
2. ไมขอจายรายไดรอยละ 10 ใหกับมหาวิทยาลัย
มติ/ความเห็นของที่ประชุม
เห็นชอบการจายเงินรายไดจ ากโครงการอบรมมาตรฐานความรูวิช าชีพ ครูของคุรุสภา 9
มาตรฐาน ปการศึกษา 2559 ดังนี้
1. ลดคาสอนจากชั่วโมงละ 400 บาท เปน 350 บาท
2. ขอจายรายได รอยละ 5 ใหกับมหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 5.5 ขอความเห็นชอบ (ราง) แผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560
สาระสําคัญโดยยอ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในไดรวมกันวิเคราะห เห็นชอบในการกําหนด
ประเภทความเสี่ยงทั้งหมด 2 ดาน และประเมินโอกาส ผลกระทบ ระดับความเสี่ยง เพื่อดําเนินการจัดทําแผน
บริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 เปนที่เรียบรอยแลว และเห็นชอบใหเสนอ
เรื่องเข าระเบี ยบวาระการประชุ มคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลั ย เพื่ อใหคณะกรรมการฯ เห็ นชอบ / ให
ความเห็นและขอเสนอแนะ (ราง) แผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2560
มติ/ความเห็นของที่ประชุม
เห็นชอบ (ราง) แผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2560 โดยใหแ กไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.)
ดังตอไปนี้
1. หนา 21 ความเสี่ยงดา นนักศึกษา จํานวนนักศึกษาไมเปน ไปตามเปา หมายการรั บ
สมัค รนักศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยมาตรการดําเนินการจัดการความเสี่ยงและแนวทางแกไข คือ
ใหเพิ่มเติม ขอ 4 การปรับหลักสูตร และขอ 5 การเปดตลาดใหม
2. หนา 21 ความเสี่ยงดานนักศึกษา สวนของ KPI ใหแกไขเปน จํานวนนักศึกษาที่สมัคร
เรียน ไมนอยกวารอยละ 65 ของเปาหมายการรับสมัครนักศึกษา
3. ใหคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) นําขอมูลไปพิจารณา หากมีการปรับแกไข
ขอใหแจงมายังหนวยตรวจสอบภายใน เพื่อปรับแกไขตอไป
4. เมื่อดําเนินการปรับแกไขเรียบรอยแลวใหนําเสนอเพื่อขอความเห็นชอบในการประชุม
สภามหาวิทยาลัยตอไป
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ระเบียบวาระที่ 5.6 ขอความเห็น (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
วาดวย คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการสรรหาคณบดี
สาระสําคัญโดยยอ
โดยที่เปนการสมควรใหแกไขปรับปรุงขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเกี่ยวกับ
คุ ณสมบั ติ หลั กเกณฑ และวิ ธี การสรรหาคณบดี เนื่ องจากข อบั งคั บ ดั งกล า วมี ผลบั ง คั บ ใช ม านาน
จึงเห็นสมควรปรับปรุงแกไขใหเหมาะสมกับสภาพการณในปจจุบัน
งานนิติการจึงไดปรับปรุงแกไข (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย
คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. .... โดยปรับแกในประเด็นดังตอไปนี้
(1) ยกเลิกขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย คุณสมบัติ หลักเกณฑ และ
วิธีการสรรหาคณบดี พ.ศ. 2547 และขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย คุณสมบัติ
หลักเกณฑ และวิธีการสรรหาคณบดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556
(2) กําหนดองคประกอบของคณะสรรหาใหม จากเดิมกําหนดใหคณะกรรมการสรรหาเลือกประธาน
และเลขานุการ ปรับใหม เปนใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ เปนประธาน
ผูแทนผูบริหาร ผูแทนสภาวิชาการ และผูแทนสภาคณาจารยและขาราชการ คัดเลือกกันเอง เปนกรรมการ
และใหมหาวิทยาลัยแตงตั้งบุคลากรเปนเลขานุการหรือผูชวยเลขานุการดวยก็ได
(3) กําหนดอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการสรรหา
(4) กําหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการไดมาซึ่งคณบดี โดยใชวิธีสมัครเขารับการสรรหา
และใหมีการแสดงวิสัยทัศน และการหยั่งเสียง
มติ/ความเห็นของที่ประชุม
เห็ น ชอบในหลั ก การ โดยให ป รั บ แก ไ ขตามข อ เสนอแนะของคณะกรรมการบริ ห าร
มหาวิทยาลัย (ก.บ.) ดังตอไปนี้
1. คณะกรรมการสรรหาคณบดี มีจํานวน 5 คน ประกอบดวย
1.1 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ โดยใหสภามหาวิทยาลัยเปนผูคดั เลือก เปนประธาน
1.2 กรรมการสภาวิชาการประเภทผูแทนคณาจารยซึ่งคัดเลือกกันเองหนึ่งคน และตอง
เปนคณาจารยประจําของคณะที่มีการสรรหาคณบดี
1.3 ผูแทนคณาจารยประจําของคณะที่มีการสรรหาคณบดี จํ านวนสามคน ซึ่งคัดเลือก
จากคณาจารยประจําที่มีการสรรหาคณบดี
2. วิธีการไดมาซึ่งคณบดีใหมีการดําเนินการ 2 วิธี คือ การสมัครดวยตนเอง และการเสนอรายชื่อ
3. จัดใหผูมีสิทธิเขารับการสรรหาแสดงวิสัยทัศน
4. จัดใหบุคลากรลงคะแนนหยั่งเสียงเลือกผูมีสิทธิเขารับการสรรหา
5. การพิจารณารายชื่อผูมีสิทธิเขารับการสรรหาใหเหลือไมเกินสามคน จะมาจากคะแนนหยั่ง
เสียงรอยละ 50 และคะแนนจากคณะกรรมการสรรหารอยละ 50 รวมเปน 100 คะแนน
6. คุณสมบัติของผูเขารับการสรรหา ใหตัดขอความ “ตองไมเปนผูอยูระหวางถูกสอบสวน
วินัยอยางรายแรง” ออก
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7. กรณีที่มีผูเขารับการสรรหาคณบดีไมถึงสามคน ใหคณะกรรมการสรรหาจัดใหมีการแสดง
วิสัยทัศนตอบุคลากรและจัดทําบัญชีรายชื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยโดยไมตองมีการหยั่งเสียง
8. ปรับ แกคํา นิย ามคํา วา “บุคลากร ให ห มายรวมถึง อาจารย ผูช ว ยศาสตราจารย รอง
ศาสตราจารย ศาสตราจารย พนัก งานมหาวิ ทยาลัยสายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับ สนุน
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานราชการ ลูกจางประจํา ในคณะที่มีการสรรหาคณบดี ทั้งนี้
ไมรวมถึงเจาหนาที่ประจําตามสัญญา และครูโรงเรียนสาธิต”
9. การพนจากตําแหนง ใหตัดขอความ “เกษียณอายุราชการ” ออก
เมื่ อ ดํ า เนิ น การปรับ แก ไ ขเรี ย บรอ ยแล ว ให นํ า เสนอเพื่ อ ขอความเห็ นชอบในการประชุ ม
คณะกรรมการปรับปรุงและยกรางกฎหมายของมหาวิทยาลัยตอไป

ระเบียบวาระที่ 5.7 ขอความเห็นชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ว าดวย คุณสมบัติ หลั กเกณฑ และวิธี การสรรหาผูอํานวยการสถาบัน
สํานัก ศูนย หรือหัวหนาสวนราชการหรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มี
ฐานะเทียบเทาคณะ พ.ศ. ...
สาระสําคัญโดยยอ
โดยที่ เ ปน การสมควรใหแ กไ ขปรับ ปรุ งข อ บัง คับ มหาวิ ทยาลัย ราชภัฏ พระนครศรี อ ยุ ธ ยา
เกี่ย วกับ คุณสมบัติ หลัก เกณฑ และวิธีการสรรหาผูอํานวยการสถาบัน สํา นัก ศูนย หรือหัว หนา สว น
ราชการหรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ เนื่องจากขอบังคับดังกลาวมีผลบังคับใช
มานาน จึงเห็นสมควรปรับปรุงแกไขใหเหมาะสมกับสภาพการณในปจจุบัน
งานนิติการจึงไดปรับปรุงแกไข (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย
คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการสรรหาผูอํานวยการสถาบัน สํานัก ศูนย หรือหัวหนาสวนราชการหรือ
หนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ พ.ศ. .... โดยปรับแกในประเด็นดังตอไปนี้
(1) ยกเลิกขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย คุณสมบัติ หลักเกณฑ
และวิธีการสรรหาผูอํานวยการสถาบัน สํานัก ศูนย หรือหัวหนาสวนราชการหรือหนวยงานที่เรียกชื่ออยาง
อื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ พ.ศ. 2547 และขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย
คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการสรรหาผูอํานวยการสถาบัน สํานัก ศูนย หรือหัวหนาสวนราชการหรือ
หนวยงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556
(2) กําหนดองคประกอบของคณะสรรหาใหม จากเดิมกําหนดใหคณะกรรมการสรรหาเลือก
ประธาน และเลขานุการ ปรับใหม เปนใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ
เปนประธาน ผูแทนผูบริหาร ผูแทนสภาวิชาการ และผูแทนสภาคณาจารยและขาราชการ คัดเลือกกันเอง
เปนกรรมการ และใหมหาวิทยาลัยแตงตั้งบุคลากรเปนเลขานุการหรือผูชวยเลขานุการดวยก็ได
(3) กําหนดอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการสรรหา
(4) กําหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการไดมาซึ่งผูอํานวยการสถาบัน สํานัก โดยใชวิธี
สมัครเขารับการสรรหา และใหมีการแสดงวิสัยทัศน และการหยั่งเสียง
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มติ/ความเห็นของที่ประชุม
เห็นชอบในหลักการ โดยใหปรับแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
(ก.บ.) ดังตอไปนี้
1. คณะกรรมการสรรหาคณบดี มีจํานวน 5 คน ประกอบดวย
1.1 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ โดยใหสภามหาวิทยาลัยเปนผูคัดเลือก เป น
ประธาน
1.2 ผูแทนคณาจารยประจําของคณะละหนึ่งคน ซึ่งคัดเลือกกันเอง เปนกรรมการ
2. วิธีการไดมาซึ่งคณบดีใหมีการดําเนินการ 2 วิธีคือ การสมัครดวยตนเอง และการเสนอรายชื่อ
3. จัดใหผูมีสิทธิเขารับการสรรหาแสดงวิสัยทัศน
4. จัดใหบุคลากรลงคะแนนหยั่งเสียงเลือกผูมีสิทธิเขารับการสรรหา
5. การพิจารณารายชื่อผูมีสิทธิเขารับการสรรหาใหเหลือไมเกินสามคน จะมาจากคะแนนหยั่ง
เสียง รอยละ 50 และคะแนนจากคณะกรรมการสรรหารอยละ 50 รวมเปน 100 คะแนน
6. คุณสมบัติของผูเขารับการสรรหา ใหตัดขอความ “ตองไมเปนผูอยูระหวางถูกสอบสวนวินัย
อยางรายแรง” ออก
7. กรณีที่มีผูเขารับการสรรหาคณบดีไมถึงสามคน ใหคณะกรรมการสรรหาจัดใหมีการแสดง
วิสัยทัศนตอบุคลากรและจัดทําบัญชีรายชื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยโดยไมตองมีการหยั่งเสียง
8. ปรั บ แก คํ า นิ ย ามคํ า ว า “บุ ค ลากร ให ห มายรวมถึ ง อาจารย ผู ช ว ยศาสตราจารย
รองศาสตราจารย ศาสตราจารย พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน
ขาราชการ พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานราชการ ลูกจางประจํา ในคณะที่มีการสรรหาคณบดี ทั้งนี้
ไมรวมถึงเจาหนาที่ประจําตามสัญญา และครูโรงเรียนสาธิต”
9. การพนจากตําแหนง ใหตัดขอความ “เกษียณอายุราชการ” ออก
เมื่ อ ดํ า เนิ น การปรับ แก ไ ขเรี ย บรอ ยแล ว ให นํ า เสนอเพื่ อ ขอความเห็ นชอบในการประชุ ม
คณะกรรมการปรับปรุงและยกรางกฎหมายของมหาวิทยาลัยตอไป

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
ระเบียบวาระที่ 6.1 กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2560
สาระสําคัญโดยยอ
มหาวิ ท ยาลั ย กํ า หนดให มี ก ารประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย (ก.บ.)
ครั้งที่ 3/2560 ในวันอังคารที่ 14 มีนาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซีย น
สํ า นั ก งานอธิ ก ารบดี มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรี อ ยุ ธ ยา โดยขอให ก รรมการทุ ก ทา นเข า ร ว ม
ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกลาวโดยพรอมเพรียงกัน
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 3/2560

[2-35]

ระเบียบวาระที่ 6.2 ขอเสนอแนะจากแตละหนวยงาน
- ไมมี -

ระเบียบวาระที่ 6.3 ขอความเห็นชอบการจาง รศ.วันทนีย แสนภักดี เปนอาจารยประจํา
หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ หลัก
จากเกษียณอายุราชการ
สาระสําคัญโดยยอ
ตามบันทึกขอความที่ ศธ0550.4/50 ลงวันที่ 30 มกราคม 2560 เรื่อง ขอจาง รศ.วันทนี ย
แสนภักดี ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ อาจารยประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ จะครบวาระเกษียณอายุราชการ 65 ป ในวันที่ 30
กันยายน 2560 ประกอบกับรายงานการประชุมสาขาวิชาการตลาด ครั้งที่ 1/2560 อางถึงเหตุผลและ
ความจําเปนในการขอจาง รศ.วันทนีย แสนภักดี ที่ประชุมสาขามีมติใหขออนุญาตจาง รศ.วันทนีย แสน
ภักดี ตอไปหลังจากเกษียณอายุราชการ นั้น
คณะวิทยาการจัดการ ไดพิจารณาแลว เห็นสมควรดําเนินการจาง รศ.วันทนีย แสนภักดี
ตอหลังจากเกษียณอายุราชการ ดวยเหตุผลและความจําเปน ดังนี้
1. รศ.วันทนีย แสนภักดี เปนผูท รงคุณวุฒิที่มีตําแหนงทางวิชาการ ซึ่งจะเปนศักยภาพ
ใหกับสาขาในดานประกันคุณภาพ
2. อาจารยฤดี เสริมชยุต ไดแจงความประสงคที่จะลาศึกษาตอในระดับปริญญาเอกเต็มเวลา
ซึ่งจะสงผลใหสาขาวิชาขาดอาจารยประจําหลักสูตร
3. รศ.วันทนีย แสนภักดี เปนผูทรงคุณวุฒิที่ชวยหลักดันเรื่องการพัฒนาผลงานทางวิชาการ
และการขอตํ า แหน ง ทางวิช าการของคณาจารยทั้ ง ในสาขาวิ ช าการและในระดั บ คณะเป น พี่ เ ลี้ ย งใน
การพัฒนาผลงานทางวิชาการ เปนคณะกรรมการกลั่นกรองผลงานวิชาการในระดับคณะ ซึ่งคณะเห็นวา
หากจาง รศ.วันทนีย แสนภัก ดี จะเปนประโยชนอยางยิ่งในการสรางสรรคผลงานทางวิชาการให กับ
อาจารยในสาขาวิชาการตลาด และอาจารยในคณะวิทยาการจัดการ เพื่อใหอาจารยในคณะวิทยาการ
จัดการมีผลงานทางวิชาการและมีตําแหนงทางวิชาการเพิ่มขึ้น
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
ใหนําเสนอในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) เปนวาระสืบเนื่องโดยให
จัดเตรียมขอมูลในการนําเสนอ อาทิเชน ระยะเวลาในการจาง คาจาง และภาระงานสอน
เลิกประชุมเวลา 16.55 น.
นางนงคราญ
นายจิรศักดิ์

คงสมทรง
ชุมวรานนท

ผูจ ัดทํารายงานการประชุม
ผูตรวจบันทึกการประชุม
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