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16. ในวันที่ 19 ตุลาคม 2559 เวลา 13.00 - 15.30 น. นักศึกษาเขารับการปฐมนิเทศจาก
สาขาวิชาและปรึกษาเกี่ยวกับการทําวิจัยในชั้นเรียน โดยแยกตามหอง
- สาขาวิชาวิทยาศาสตรศึกษา
- สาขาวิชาคณิตสาสตร
- สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
- สาขาวิชาสังคมศึกษา
- สาขาวิชาพลศึกษา
- สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
- สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
- สาขาวิชาการสอนประถมศึกษา
- สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา
17. ในวันที่ 20 ตุลาคม 2559 เวลา 08.30 - 12.00 น. นักศึกษาชั้นปที่ 5 เขารับการปฐมนิเทศ
กอนออกฝกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 ภาคเรียนที่ 2/2559
18. ในวันที่ 26 ตุลาคม 2559 เวลา 13.00 - 15.00 น. สอบวัดความรูกอนออกปฏิบัติการสอน
ในสถานศึกษา ครั้งที่ 3 (ซอม)
19. ทุกวันพุธ กันยายน - พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.00 - 16.00 น. กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา
อยุธยา นักศึกษาชั้นปที่ 2-3
- สาขาวิชาคณิตศาสตร
- สาขาวิชาวิทยาศาสตร
- สาขาวิชาสังคมศึกษา
- สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
- สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา
- สาขาวิชาพลศึกษา
- สาขาวิชาการสอนภาษาไทย
- สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
- สาขาวิชาการประถมศึกษา
- สาขาวิชาการศึกษาพิเศษและการสอนภาษาไทย
20. ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00 - 16.00 น. นักศึกษาชั้นปที่ 4 เขารับการปฐมนิเทศและ
เตรียมความพรอมกอนออกปฏิบัติวิชาชีพระหวางเรียน 2 จากฝายฝกประสบการณวิชาชีพครูและคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรแตละสาขาวิชา
21. ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 เวลา 08.30 - 12.00 น. นักศึกษาชั้นปที่ 5 เขารวมกิจกรรม
สัมมนาระหวางการฝกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2 (ครั้งที่ 1) ภาคเรียนที่ 2/59
22. ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 เวลา 13.00 - 16.30 น. นักศึกษาพบอาจารยนิเทศ
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 4.2 คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
สาระสําคัญโดยยอ
1. เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2559 คณะมนุ ษยศาสตรและสั งคมศาสตร จั ดประชุมคณะกรรมการ
กิจกรรมนักศึกษา ครั้งที่ 6/2559 ณ หอง 43104 ชั้น 2 อาคาร 43 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
2. เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2559 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ใหการตอนรับคณะผูบริหาร
มหาวิทยาลัยโตโย ประเทศญี่ปุน ที่ติดตอขอเขาพบเพื่อแนะนําตัวและพูดคุยเรื่องการลงพื้นที่ของนักศึกษา และ
การทําความรวมมือ (MOU) กับคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ณ หองประชุม 43110 ชั้น 2 อาคาร 43
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
3. เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2559 สาขาวิ ช านิ เทศศาสตร จั ดกิ จกรรมการบรรยายพิ เ ศษ เรื่ อง
“การทํางานดานสื่อสารมวลชน” วิทยากรโดย คุณมาโนช พุฒตาล ผูคร่ําวอดอยูในวงการสื่อสารมวลชนไทยกวา
35 ป และไดรับปริญญานิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจําป
2558 ณ หอง 31021 อาคาร 100 ป (ศูนยภาษาและคอมพิวเตอร) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
4. เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2559 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จั ดประชุมคณะกรรมทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม ณ หอง 43104 ชั้น 2 อาคาร 43 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
5. เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2559 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จัดกิจกรรมรับนองสรางสรรค
ใหกับนักศึกษาชัน้ ปที่ 1 ประจําปการศึกษา 2559 ณ หนาอาคาร 2, อาคาร 1, และอาคาร 43 คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร
6. เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2559 คณะมนุ ษยศาสตร และสั งคมศาสตร จั ดประชุมคณะกรรมการ
พัฒนาหลักสูตรคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ครั้งที่ 3/2559 ณ หองประชุม 43110 ชั้น 2 อาคาร 43
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
7. เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2559 คณะมนุษยศาสตรและสั งคมศาสตร จัดประชุมจัดทํ าโครงการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ หองประชุม 43110 ชั้น 2 อาคาร 43 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
8. เมื่อวันที่ 27 - 28 สิงหาคม และ วันที่ 3 - 4 กันยายน 2559 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
จัดการอบรมภาษาพมาเพื่อการสื่อสาร โครงการเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน วิทยาการคือ คุณจันทนา
ฤทธิ์เกรียง ผูเชียวชาญทางดานภาษาพมาศูนยการเรียนรูดวยตนเอง อาคาร 100 ป (ศูนยภาษาและคอมพิวเตอร )
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
9. เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2559 สาขาวิชาการปกครองทองถิ่น บรรยายเชิงวิชาการในหัวขอ “ความ
ตระหนักรูของนักศึกษาตอภัยคุกคามที่กระทบตอความมั่นคงของไทย” วิทยากรโดย คุณปยะ คงขํา ผูเชี่ยวชาญ
ดานภัยคุกคาม สํานักขาวกรองแหงชาติ ณ หองประชุมตนโมก อาคารบรรณราชนครินทร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
10. เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2559 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จัดประชุมคณาจารย เพื่อรับ
ฟงคําชี้แจงในการจัดทํา KPI ตัวเลือกของคณะ ณ หอง 43014 อาคาร 43 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
11. เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2559 นั กศึ กษา สาขาวิ ชาการปกครองท องถิ่ น จั ดกิ จกรรมไหว ครู
ประจําปการศึกษา 2559 ณ หอง 104 อาคาร 1 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
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12. เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2559 สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน จัดพิธีปดโครงการปรับภูมิทัศนอาคาร
เรียน และทําสื่อBBL โดยนักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน กศ.บป.2556/2 ในรายวิชาจิตอาสากับงาน
อาสาสมัครในชุมชนโรงเรียนวัดกษัตราธิราช จ.พระนครศรีอยุธยา
13. เมื่อวันที่ 5 - 9 กันยายน 2559 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ใหการตอนรับคณะนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย Hijiyama University เมือง Hiroshima ประเทศญี่ปุน ซึ่งมา
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และเรียนรูภาษาอังกฤษกับคณาจารยและนักศึกษา สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ณ หอง 104
อาคาร 1 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
14. เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2559 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จัดประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ครั้งที่ 8/2559 ณ หองประชุม 43110 ชั้น 2 อาคาร 43 คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร
15. เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2559 สาขาวิชาการปกครองทองถิ่น จัดการประชุมคณะกรรมการวิพากษ
หลั กสู ตรรั ฐประศาสนศาสตร โดยมีผูทรงคุ ณวุ ฒิ ร วมวิ พากษ หลั กสู ตร คื อ วาที่ ร อยตรี ดร.ภาณุพงศ ศิ ริ
ปลัดอําเภอบางไทร ดร.นพดล อมรเวช นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการพิเศษ สํานักงานปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัย ผศ.ดร.ธัชชนันท อิศรเดช ผูอํานวยการหลักสูตรรัฐประศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และคุณพูนทัศน กาญจนพัฒนา ผูจัดการอาวุโส บริษัท ราชาเซรามิค จํากั ด
ณ หอง 43112 ชั้น 2 อาคาร 43 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
16. เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2559 นั กศึ กษา สาขาวิ ชารั ฐประศาสนศาสตร จั ดกิ จกรรมไหว ครู
ประจําปการศึกษา 2559 ณ หอง 43014 อาคาร 43 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
17. เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2559 นักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน กศ.บป. 2555 ศูนยอางทอง
สัมมนาวิชาการเรื่อง "โรงไฟฟาถานหินกับวิถีชีวิตชุมชนคนอางทอง" วิทยากรโดย อาจารย ดร.ไชยณรงค เศรษฐเชื้อ
นักวิชาการดานสิ่งแวดลอม คุณชูศักดิ์ ศรีราชา อดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดอางทอง และคุณธนพัฒน ธินาค
ชาวบานผูไดรับผลกระทบ ณ หอง 104 อาคาร 1 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
18. เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2559 คณาจารยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร พานักศึกษา
สาขาวิชานิเทศศาสตร ดนตรีสากล ศิลปะการแสดง ภาษาไทย และนิติศาสตร รวมชมการบันทึกเทปรายการ
เดอะ วอยซ ไทยแลนด ซีซั่น 5 ณ เซ็นเตอรพอยท สตูดิโอ กรุงเทพมหานครฯ
19. เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2559 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จัดประชุมคณะกรรมการบริหาร
ศูนยภาษาและการจัดการเรียนรูดวยตนเอง (ELLIS) ณ หองประชุม 43110 ชั้น 2 อาคาร 43 คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร
20. เมื่ อวั นที่ 14 กั นยายน 2559สาขาวิ ชาภาษาจี น จั ดกิ จกรรมจั บบั ดดี้ นั กศึ กษาไทย-จี น
หอง 31002 ณ อาคาร 100ป ศูนยภาษาและคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
21. เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2559 วงดนตรีลูกทุงพรอมหางเครื่อง "อกาลิน" คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ไดรางวัลที่ 4 ในการแขงขันการประกวดวงดนตรีลูกทุง
และหางเครื่องระดับอุดมศึกษา “ดาวรุงลูกทุงนเรศวร” ครั้งที่ 8 ชิงถวยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก
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22. เมื่อวันที่ 17,18 และ 21 กันยายน 2559 ศูนยภาษา จัดกิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษสําหรับ
นักศึกษาเพื่อเตรียมสอบ TOEIC วิทยากรโดย อาจารยทิพวัลย สังขะวัฒนะ ณ หองประชุม 317 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
23. เมื่อวันที่ 17,24 กันยายน 2559 สาขาวิชาภาษาจีน จัดกิจกรรมอบรม HSK ระดับ 2 และ 3
สําหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีน วิทยากรโดย อาจารยธัญญารัตน และ Miss.Huang Guomei อาจารย
สาขาวิชาภาษาจีน อาคาร 100 ป ศูนยภาษาและคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
24. เมื่อวันที่ 17,24 กันยายน 2559 สาขาวิชาภาษาญี่ปุน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
จั ดกิ จกรรมอบรมเสริ มทั กษะทางภาษาและวั ฒนธรรมญี่ ปุ น วิ ทยากรโดย อ.ศุ ภฤกษ แก ว ศรี งาม และ
Mr.Nobuo Watanabe อาจารยสาขาวิชาภาษาญี่ปุน ณ หอง 104 อาคาร 1 คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร
25. เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2559 นักศึกษา ภาคกศ.บป. สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน รุน 2556/2
จัดกิจกรรมโครงการรวมใจจิตอาสาพัฒนาวัดไทรนอย ณ วัดไทรนอย ต.ไทรนอย อ.บางบาล จ.พระนครศรีอยุธยา
26. เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2559 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จัดประชุมคณาจารยประจํา
คณะ เพื่อคัดเลือกคณะกรรมการสรรหาหัวหนาภาควิชามนุษยศาสตร และหัวหนาภาควิชาสังคมศาสตร ภาควิชา
ละ 2 คน ผลการคัดเลือก ภาควิชามนุษยศาสตร คือ อาจารย ดร.กาวี ศรีรัตน อาจารยกลุมวิชาปรัชญาและศาสนา
กั บอาจารย ทั ศนี สุ ทธิ วงศ อาจารย กลุ มวิ ชาบรรณารั กษ ศาสตร และภาควิ ชาสั งคมศาสตร คือ อาจารย
ดร.เอนก รักเงิน อาจารยสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน กับอาจารยอิทธิเทพ หลีนวรัตน อาจารยสาขานิเทศศาสตร
ณ หอง 43014 อาคาร 43 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
27. เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2559 สาขาวิชาภาษาจีน จัดกิจกรรมเฉลยบัดดี้นักศึกษาไทย-จีน โดยมี
รุนพี่สาขาวิชาภาจีน และ Miss.Huang Guomei อาจารยสาขาวิชาภาษาจีน ทําหนาที่เปนผูจัดกิจกรรมใหแก
นักศึกษาชั้นปที่ 1 และนักศึกษาจีนชั้นปที่ 1 และ 3 จากมหาวิทยาลัยชนชาติกวางสี ประเทศจีน ณ หอง 31002
อาคาร 100ป ศูนยภาษาและคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
28. ในวันที่ 26 ตุลาคม 2559 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จัดโครงการ ประกวดดาวเดือน
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจําปการศึกษา 2559 ณ หองประชุม อาคาร 100ป ศูนยภาษาและ
คอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.3 คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
- ไมมี -

ระเบียบวาระที่ 4.4 คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สาระสําคัญโดยยอ
1. เมื่อวันที่ 2 – 3 กันยายน 2559 โครงการคายวิทยาศาสตร (ครูและนักเรียนจากโรงเรียนภาชี
สุนทรวิทยานุกุล จํานวน 138 คน) ณ ศูนยศึกษาดาราศาสตรอาคารทองฟาจําลอง

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 10/2559
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2. ในวันที่ 30 กันยายน 2559 โครงการแรลลี่วิชาการ (ครูและนักเรียนจากโรงเรียนประตู ชั ย
จํานวน 391 คน) ณ ศูนยศกึ ษาดาราศาสตร อาคารทองฟาจําลอง
3. เมื่อวันที่ 19 – 20 กันยายน 2559 กิจกรรมฝกอบรม (Training for Learning) ณ หองประชุม 1
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และหองประชุมคณะวิทยาการจัดการ
4. เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 เลี้ยงตอนรับผูเดินทางมารวมกิจกรรมโครงการความรวมมือระหวาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ARU) กับมหาวิทยาลัย Asia Euro University (AEU) ประเทศกัมพูชา
ณ อาคารสวนหลวง
5. ในวั นที่ 9 พฤศจิ กายน 2559 โครงการส งเสริ มศาสนาและประเพณี ณ หอประชุ ม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.5 ผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา
สาระสําคัญโดยยอ
1. เมื่อวันที่ 4 – 6 กันยายน 2559 คณะผูบริหาร และบุคลากรสถาบันอยุธยาศึกษา ในฐานะ
เปนหนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น จ.พระนครศรีอยุธยา ไดเดินทางไปศึกษาดูงาน
การอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น ณ จั งหวัดอุทัยธานี โดยไดเขาศึกษาดูงานและชม
วัฒนธรรมสถานที่เปนตัวอยางของการอนุรักษแหลงศิลปกรรมทองถิ่นที่สําคัญหลายแหง ไดแก พิพิธภัณฑเมือง
จันเสน จ.นครสวรรค วัดทาซุง วัดสังกัสรัตนคีรี วัดถ้ําเขาวง ศูนยทอผาลายโบราณบานผาทั่ง เขตหามลาสัตว
ปาเขาประทุน และโครงการพื้นที่ตนแบบบูรณาการแกไขปญหาและพัฒนาพื้นที่ (ดอยแกนมะกรูด) เปนตน
2. เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2559 สถาบันอยุธยาศึกษาไดตอนรับคณะผูบริหาร อาจารยและ
นักศึกษา จํานวน 13 คน จากมหาวิทยาลัย Asia Euro University (AEU) ประเทศกัมพูชา ในโครงการความ
รวมมือทางวิชาการ ดานการแลกเปลี่ยนอาจารยและนักศึกษา การเผยแพรและแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม กับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ในระหวางวันที่ 19 – 21 กันยายน 2559 โดยมี อาจารยจิรศักดิ์
ชุมวรานนท รองอธิการบดี พรอมดวยอาจารย ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา และ
ผูบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุ ธยา รวมใหการตอนรั บคณะผู บริหาร อาจารย และนักศึกษา
ดังกลาว ซึ่งทางสถาบันฯ ไดจัดนักวิชาการนําชมโบราณสถานในอุทยานประวัติศาสตรอยุธยา รวมไปถึงการจัด
อาหารเย็นเลี้ยงรับรอง พรอมชมการแสดงนาฏศิลป-ดนตรีไทย ณ สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
3. ในวันที่ 28 กันยายน 2559 สถาบันอยุธยาศึกษาไดจัดประชุมคณะกรรมการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 25/2559
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 10/2559
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ระเบียบวาระที่ 4.6 ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาระสําคัญโดยยอ
1. สงขอมูลระบบเครือขายอินเตอรเน็ตไรสาย Wireless Internet Network (Wi – Fi)
2. สรุปผลการสํารวจอุปกรณระบบเครือขายอินเตอรเน็ตไรสาย (Wi – Fi)
3. แผนผังแสดงจุดติดตั้งอุปกรณกระจายสัญญาณอินเตอรเน็ตแบบไรสาย (Access Point)
4. จุดที่ติดตั้งอุปกรณกระจายสัญญาณอินเตอรเน็ตไรสาย (Access Point) ภายในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
5. โครงการแบบยอ (Project Brief) โครงการพัฒนาขยายเครือขายอินเตอรเน็ตไรสายภายใน
มหาวิทยาลัยฯ
6. ตารางการปรับปรุงอุปกรณกระจายสัญญาณอินเตอรเน็ตแบบไรสาย (Access Point) จํานวน 65 ตัว
7. เมื่ อวั น ที่ 23 กั นยายน 2559 มหาวิ ทยาลั ย ฯ ได มอบหมายให ผศ.ธนู บุ ญ ญานุ วั ต ร
ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนตัวแทนเขารับรางวัล ในฐานะเปนหนวยงาน
ที่มีความพรอมในการใหบริการรองรับ IPV6 ในการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน การพัฒนาบุคลากร การสงเสริม
การใหบริการ และการสรางความตระหนักและสงเสริมการใชงาน IPV6 และมุงเนนกิจกรรมประชาสัมพันธใน
หลากหลายชองทาง เพื่อสรางความตระหนักและใหความรูเพื่อผลักดันการใชงาน IPV6 ในวงกวางแกประชาชน
ทั่วไปใหขอมูลเขาถึงผูที่มีความสนใจ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ
8. ตารางการปฏิบัติงานติดตามความกาวหนาของระบบ BI ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560
9. ตารางสรุปผลการดําเนินงานระบบสนับสนุนการตัดสินใจของผูบริหาร (BI) ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2559
10. กราฟแสดงผลระบบสนับสนุนการตัดสินใจสําหรับผูบริหาร (BI)
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.7 ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
สาระสําคัญโดยยอ
1. รายงานผลการสํารวจความพึงพอใจของบัณฑิตในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร และ
งานฉลองบัณฑิต
2. เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2559 รองผูอํานวยการ หัวหนาสํานักงาน เจาหนาที่ ประชุม
ประกันคุณภาพ ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน สํานักงานอธิการบดี
3. เมื่อวันที่ 10 – 11 กันยายน 2559 หัวหนาสํานักงานและเจาหนาที่บริหารงานทั่วไปเขารับ
การอบรมหลักสูตรการใชโปรแกรม SPSS for Windows ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
4. เมื่อ วัน ที่ 23 กัน ยายน 2559 ประชุม เตรียมความพรอมรับ การตรวจประเมินประกั น
คุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา 2558 ณ หองประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 10/2559
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ระเบียบวาระที่ 4.8 ผูอาํ นวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
สาระสําคัญโดยยอ
1. เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2559 จัดอบรมการเขาใชงาน Google Classroom และการใชงาน
อินเตอรเน็ตภายในมหาวิทยาลัย ณ หอง 31104 อาคาร 100 ป ศูนยภาษาและคอมพิวเตอร
2. เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2559 ประชุมผูบริหารสถานศึกษาเพื่อเตรียมความพรอมกอนออก
ฝกปฏิบัติการบริหารการศึกษา ณ หองประชุม 3013 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย
3. เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2559 บรรยายพิเศษในหัวขอเรื่อง “อนาคตภาพการศึกษาไทย
ในบริบทไทยแลนด 4.0” ณ หองประชุมอาคาร 100 ป ศูนยภาษาและคอมพิวเตอร
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.9 ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี
– ไมมี -

ระเบียบวาระที่ 4.10 ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ
– ไมมี -

ระเบียบวาระที่ 4.11 ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน
สาระสําคัญโดยยอ
1. ผลการดําเนินงาน ประจําเดือนกันยายน พ.ศ.2559
2. แผนการดําเนินงาน ประจําเดือนกันยายน – ตุลาคม พ.ศ.2559
3. สรุปรายงานการรับ – จายเงิน (เงินรายได) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
4. สรุป ผลการดํา เนินงานตามแผนการใชจ า ยงบประมาณรายจ า ย ประจํ าป ง บประมาณ
พ.ศ.2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จําแนกตามประเภทงบประมาณ ขอมูลสะสม ตั้งแตวันที่
1 ตุลาคม 2558 – 31 สิงหาคม 2559
5. สรุป ผลการดํ า เนิ น งานตามแผนการใช จ า ยงบประมาณรายจ า ย ประจํ า ป ง บประมาณ
พ.ศ.2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จําแนกรายหนวยงาน ขอมูลสะสม ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม
2558 – 31 สิงหาคม 2559
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.12 ผูอาํ นวยการกองกลาง
- ไมมี –

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 10/2559
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ระเบียบวาระที่ 4.13 ผูอาํ นวยการกองพัฒนานักศึกษา
สาระสําคัญโดยยอ
1. สรุปกิจกรรมที่ดําเนินการแลวของเดือนสิงหาคม – กันยายน 2559 และกิจกรรมที่อยูระหวาง
ดําเนินการเดือนกันยายน – ตุลาคม 2559
2. สรุปรายงานผลการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจําป พ.ศ.2559
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.14 ผูอาํ นวยการกองบริการการศึกษา
สาระสําคัญโดยยอ
1. เมื่อวันที่ 2 กั นยายน 2559 เวลา 11.00 – 12.30 น. ประชุ มคณะกรรมการอนุมั ติการประเมิ นผล
การศึกษา ครั้งที่ 4/2559 (ภาคฤดูรอน/2558 และภาคเรียนที่ 3/2558) จํานวน 256 ราย ณ หองประชุมอยุธยา
– ฮอลันดา
2. เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2559 เวลา 09.00 – 12.00 น. ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 8/2559
ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน
3. เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 เวลา 13.30 – 16.30 น. ประชุมคณะกรรมการวางแผนกําหนดการรับสมัคร
นักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจําปการศึกษา 2560 ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน
4. ในวันที่ 3 – 7 ตุลาคม 2559 สอบกลางภาคนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 1/2559 ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
5. ในวันที่ 12 ตุลาคม 2559 นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาภาคเรียนที่ 3/2558 รับใบรับรองคุณวุฒิและ
ผลการเรียนฉบับจริง จํานวน 256 ราย ณ กองบริการการศึกษา
6. ในวันที่ 15 ตุลาคม 2559 – วันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประจําปการศึกษา
2560 (รอบโควตา + โครงการเด็กดีมีที่เรียน)
7. ในวันที่ 19 ตุลาคม 2559 เวลา 13.00 – 16.30 น. ประชุมสัมมนาวิชาการ เรื่อง แนวคิดประเทศไทย 4.0
กับการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา” ใหกับขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
สายวิชาการ จํานวน 250 คน ณ หองประชุมอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการรวม (อาคารหลังใหม ชั้น 2)
8. ในวันที่ 27 ตุลาคม 2559 เวลา 09.00 – 13.00 น. แจกบัตรนักศึกษาภาคปกติ ชั้นปที่ 1 คณะวิทยาการ
จัดการ และคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จํานวน 579 ราย ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
9. ในวั นที่ 15 – 20 ตุ ลาคม 2559 ประชุ มคณะกรรมการวิ ชาการ ครั้ งที่ 5/2559 เรื่อง ข อบั งคั บ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย การจัดการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. ...
10. ในวันที่ 15 – 20 ตุลาคม 2559 ประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรหมวดศึกษาทั่วไป เรื่อง การเสนอ
รายวิชาศึกษาทั่วไป (การจัดการเรียนการสอนเปนภาษาอังกฤษ) ณ หองประชุมอยุธยา – โปรตุเกส
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 10/2559
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มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.15 หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน
- ไมมี -

ระเบียบวาระที่ 4.15 รองอธิการบดี
ระเบียบวาระที่ 4.15.1 รองอธิการบดีฝายบริหาร
- ไมมี –

ระเบียบวาระที่ 4.15.2 รองอธิการบดีฝายนโยบายและแผน
สาระสําคัญโดยยอ
1. ขอรับจัดสรรงบกลาง รายงานเงินสํารองจายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน ตามมาตรการ
กระตุนการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ
2. แผนยุทธศาสตร ระยะ 5 ป (พ.ศ.2560 – 2564) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
3. รายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2559 (รอบ
6 เดือน) 1 ตุลาคม 2558 – 31 มีนาคม 2559
4. เอกสารประกอบการประชุมมอบนโยบายการปฏิรูปการศึกษาใหแกผูบริหารระดับสูงของ
สถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ โดย พลเอก ดาวพงษ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
พันเอก ณัฐพงษ เพราแกว เลขานุการรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2559
ณ โรงแรมเดอรเบอรเคลีย โฮเต็ล ประตูน้ํา กรุงเทพฯ จัดโดย สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(สกอ.) กระทรวงศึกษาธิการ
5. สรุ ป รายงานการรั บ – จ า ยเงิ น (เงิ น รายได ) ประจํ า ป ง บประมาณ พ.ศ.2559
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
6. สรุปผลการดําเนินงานตามแผนการใชจายงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จําแนกตามประเภทงบประมาณ ขอมูลสะสม ตั้งแต
วันที่ 1 ตุลาคม 2558 – 31 สิงหาคม 2559
7. สรุปผลการดําเนินงานตามแผนการใชจายงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ
พ.ศ.2559 มหาวิทยาลัย ราชภัฏ พระนครศรีอยุธยา จํา แนกรายหนว ยงาน ขอ มูลสะสม ตั้งแตวันที่ 1
ตุลาคม 2558 – 31 สิงหาคม 2559
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.15.3 รองอธิการบดีฝายวิชาการ
- ไมมี –

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 10/2559
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ระเบียบวาระที่ 4.15.4 รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา
สาระสําคัญโดยยอ
รองฺอธิก ารบดีฝายกิจการนักศึกษานําเสนอขอมูล ความตองการแรงงานดานอุตสาหกรรม
ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.15.5 รองอธิการบดีฝายกิจการพิเศษและกฎหมาย
- ไมมี -

ระเบียบวาระที่ 4.15.6 ผูชว ยอธิการบดีฝายประกันคุณภาพ
สาระสําคัญโดยยอ
1. งานประกันคุณภาพไดดําเนินการจัดทํารายงานผลภาวะการมีงานทําของบัณฑิต มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจําป พ.ศ. 2558 (วันที่ 1 มกราคม 2558 – 31 ธันวาคม 2558) จากผลการสํารวจ
ภาวะการมีงานทําของบัณฑิต พบวา ภาวการณมีงานทําของบัณฑิต จากบัณฑิตที่ตอบแบบสอบถามภาวะ
การมีงานทํา จํานวน 889 คน มีงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ จํานวน 698 คน คิดเปนรอยละ 78.52 ยังไมมี
งานทํา จํานวน 191 คน คิดเปนรอยละ 21.48 เมื่อจําแนกเปนรายคณะและรายหลักสูตร ดังนี้
1.1 คณะครุศาสตร มีผูตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานทํา จํานวน 337 คน ยังไมมีงานทํา
จํานวน 40 คน คิดเปนรอยละ 11.87 โดยหลักสูตรที่บัณฑิตมีงานทํานอยที่สุด 3 อันดับแรก คือ 1. หลักสูตร
สังคมศึกษา 2. หลักสูตรพลศึกษา 3. หลักสูตรคอมพิวเตอรศึกษา
1.2 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีผูตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานทํา จํานวน 147
คน ยังไมมีงานทํา จํานวน 41 คน คิดเปนรอยละ 27.89 โดยหลักสูตรที่บัณฑิตมีงานทํานอยที่สุด 3 อันดับแรก คือ
1. หลักสูตรการพัฒนาชุมชน 2. หลักสูตรนิติศาสตร 3. หลักสูตรนิเทศศาสตร
1.3 คณะวิทยาการจัดการ มีผูตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานทํา จํานวน 201 คน ยังไมมีงาน
ทํา จํานวน 55 คน คิดเปนรอยละ 27.36 โดยหลักสูตรที่บัณฑิตมีงานทํานอยที่สุด 3 อันดับแรก คือ 1. หลักสูตร
การจัดการ 2. หลักสูตรคอมพิวเตอรธุรกิจ 3. หลักสูตรเศรษฐศาสตร
1.4 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีผูตอบแบบสอบถามภาวะการมีงานทํา จํานวน 204 คน
ยังไมมีงานทํา จํานวน 55 คน คิดเปนรอยละ 26.96 โดยหลักสูตรที่บัณฑิตมีงานทํานอยที่สุด 3 อันดับแรก คือ
1. หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร 2. หลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหกรม 3. หลักสูตรเกษตรศาสตร และหลักสูตร
คหกรรมศาสตรทั่วไป
1.5 ความรูความสามารถที่สําคัญที่สุดในการชวยใหบัณฑิตไดงานทํา ไดแก ดานคอมพิวเตอร
ดานภาษาตางประเทศ
2. ผลการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา เดือนสิงหาคม 2559
2.1 เมื่อวันที่ 1 – 15 สิงหาคม 2559 ประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ 1.คณะครุศาสตร
วันที่ 4 – 5 สิ งหาคม 2559 2. คณะวิทยาการจั ดการ วั นที่ 8 – 9 สิงหาคม 2559 3. คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร วันที่ 9 – 10 สิงหาคม 2559 4. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี วันที่ 14 – 15 สิงหาคม 2559
3. แผนการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 10/2559
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3.1 ในวันที่ 12 – 13 ตุลาคม 2559 ประเมินคุณภาพภายในระดับสํานัก สถาบัน
3.2 ในวันที่ 10 – 11 พฤศจิกายน 2559 ประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย
4. โครงการพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษา ปงบประมาณ พ.ศ.2560
4.1 โครงการอบรมผูประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
4.2 โครงการพัฒนากระบวนการจัดการความรู มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
4.3 โครงการประชุมเครือขายประกันคุณภาพการศึกษา
4.4 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูงานประกันคุณภาพการศึกษา
5. บทสรุ ปภาวการณมี งานทํ าของบั ณฑิตมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏพระนครศรีอยุ ธยา ประจําป
พ.ศ.2558
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.15.7 ผูชว ยอธิการบดีฝายบริการวิชาการ และสหกิจศึกษา
สาระสําคัญโดยยอ
1. เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2559 ในนามของมหาวิทยาลัยรวมเปนคณะกรรมการดําเนินงานจั ด
โครงการสงเสริมการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการการเรียนรูกับการทํางานของเครือขายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษา
ปงบประมาณ พ.ศ.2559 โดยไดรับทุนสนับสนุนจาก สกอ. ซึ่งมอบหมายใหมหาวิทยาลัยในเครือขายภาคกลาง
ตอนบน กลุม 4 โดยมีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย เปนประธานกลุม และมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
เปนหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่รวมดําเนินงานจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ชื่อโครงการสัมมนาในครั้งนี้คือ “สถานประกอบการ
ดับการพั ฒนาสหกิจศึกษาสู ความยั่งยืน” จั ดที่ หองประชุ ม ปรีดี พนมยงค ชั้น 4 อาคารเฉลิ มพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต การสัมมนาครั้งนี้มีประเด็นสําคัญดังนี้ 1) ปาฐกถาพิเศษ “สถานประกอบการกับ
การพัฒนาสหกิ จศึกษาที่ยั่งยืน” โดย ศ.ดร.วิ จิตร ศรีสอาน (2) บรรยาย “บทบาทของสถานประกอบการ
ในการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตในอนาคต” โดย ดร.สัมพันธ ศิลปะนาฎ และ (3) การเสวนา Co-op sharing
แนวทางที่ดี “รูชัดปฏิบัติได” หนทางสูความสําเร็จ
2. เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2559 มีการประชุมสรุปผลการดําเนินงานการจัดสัมมนา เรื่อง “สถาน
ประกอบการกับการพัฒนาสหกิจศึกษาที่ยั่งยืน” ณ หองประชุมฮอลันดา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
โดยคณะกรรมการดําเนินงานจัดงาน ประกอบดวย อาจารยเรวดี ทั่งจันทรแดง จากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
อาจารยเรืองยศ วัชรเกตุ จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพ อาจารยภัทรี ตั้งจีรวงษ จากมหาวิทยาลัยราชพฤกษ
อาจารย ดร.กิติมา ทามาลี จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และนายประสิทธิ์ชัย เดชดนุ กรรมการ
และเลขานุการ ในการจัดงานครั้งนี้ สรุปผลการดําเนินงานพบวา มีผูเขารวมสัมมนาในครั้งนี้ จํานวน 166 คน
ประกอบดวย ผูประกอบการ อาจารย บุคลากร และนักศึกษา จากการตอบแบบสอบถาม จํานวน 99 คน มีความ
พึงพอใจโดยภาพรวมอยูในระดับมาก มีความรูเกี่ยวกับสหกิจศึกษาเพิ่มขึ้นหลังเขารวมสัมมนา มีประโยชนใน
การนําไปใชในการปฏิบัติไดจริง และผูเขารวมสัมมนาตองการใหมีการสัมมนาเพิ่มเติมในหลายประเด็นที่สําคัญ
เชน Best practice ของสหกิจศึกษาผานมุมมองของสถานประกอบการและสถานศึกษา Model สหกิจศึกษา
ที่มีประสิทธิภาพ Key success co-op เปนตน
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3. จากการประชุมรวมกับสํานักวิทยบริการ เรื่อง การอบรม MOS โดยจัดอบรม ติวเพื่ อ
การทดสอบความสามารถในการใชงานโปรแกรมสําเร็จรูป MOS เพื่อรับวุฒิบัตรการผานการทดสอบจากไมโครซอฟ
ประกอบดวย word excel และ PowerPoint สรุปจะจัดอบรมใหกับนักศึกษารุนที่ 1 ในหลักสูตร excel ใหกับ
นักศึกษาหลักสูตรสหกิจศึกษา รุนปการศึกษา 2556 ประมาณจํานวน 100 คน (4 สาขา จากคณะวิทยาการ
จัดการ สาขาทรัพยากรมนุษย สาขาการจัดการโลจิสติกส สาขาการทองเที่ยว และสาขาการตลาด) ที่จะออก
ฝกสหกิจศึกษาในปการศึกษาที่ 2/2559 กอน นักศึกษารุน 2556 มีการจัดอบรมความรูเกี่ยวกับ word excel
และ PowerPoint ใหแลว จากนั้นจะเปนนักศึกษารุนปการศึกษา 2557 (จํานวน 260 คน) 2558 (จํานวน 350
คน) และ 2559 ตอไป ซึ่งไดจัดอบรมความรูเกี่ยวกับ word ไปแลว และยังมีเวลาในการฝกพัฒนาความสามารถ
ดานคอมพิวเตอรตอไป
4. จากการประชุมสรุปงานและการรายงานผลการเตรียมงานแสง สี เสียง เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2559
โดยกําหนดการจั ดงาน “ยอยศยิ่งฟ าอยุ ธยามรดกโลก พ.ศ.2559” จะจั ดขึ้ นในวั นที่ 16 – 26 ธั นวาคม 2559
มหาวิทยาลัยรับผิดชอบในการจัดทําแผนผังการจัดงาน การแสดงจินตภาพประกอบแสง สี เสียง เรื่อง “ยอยศ นครา
อยุธยามรดกโลก” (Glory to Ayutthaya : The World Heritage City) (เสนอชื่อการแสดงโดย ผศ.ดร.สุมิตร
เทพวงษ และแปลภาษาอังกฤษ โดย ดร.รุงทิพย รัตนภานุศร) และจัดตกแตงหนางาน (โถงพักคอย)
5. จากการประชุมรวมกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและหอการคาจังหวัด เมื่อวันที่ 15 กันยายน
2559 จะมี ก ารจั ด งานหอการค า ไทย “งานล้ํ า เรื องรอง แผ นดิ นทองอยุ ธยา” โดยมี ห อการค า จั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยาเปนเจาภาพในการจัดงานในวันที่ 25 – 27 พฤศจิกายน 2559 มีผูเขารวม ประมาณ 2,000 กวา
คน นายกรัฐมนตรีมารวมปาฐกถาพิเศษในวันปดงานวันที่ 27 พฤศจิกายน 2559 ณ หองประชุมอยุธยาซิตี้พารค
ในการนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาไดรับมอบหมายใหจัดการแสดง Mini Light & Sound เรื่อง
“เอกองคอยุธยา สถิตฟาจารึกดิน” ประกอบดวย 4 องค ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 ณ บริเวณวัดมหาธาตุ
และรวมเปนผูตอนรับแขกเขางานดวย
6. ศูนยทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ไดจัดอบรมและ
ทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน “ชางไฟฟาภายในอาคาร” รุนที่ 2 ระหวางวันที่ 24 – 26 กันยายน 2559 ณ อาคาร
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (อาคาร 42) มีสถานประกอบการและผูที่สนใจเขารวมตามเปาหมาย จํานวน 20 คน โดยคิด
คาลงทะเบียน จํานวน 4,500 บาทตอคน (อบรมทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงาน และประเมินความรูความสามารถ)
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.15.8 ผูชว ยอธิการบดีฝายประชาสัมพันธ
สาระสําคัญโดยยอ
1. เมื่ อวั นที่ 13 กันยายน 2559 ฝายประชาสัมพั นธรวมกั บสํานั กวิ ทยบริ การและเทคโนโลยี
สารสนเทศจั ดทํ าคลิ ปความรู เพื่ อให นั กศึ กษาเข ามาค นคว าหาความรู บนหน าเว็ บไซต มหาวิ ทยาลั ยในชื่ อ
“วิดีโอความรู”
2. เมื่ อวั นที่ 15 กันยายน 2559 ฝายประชาสัมพั นธรวมกั บสํานั กวิ ทยบริ การและเทคโนโลยี
สารสนเทศจัดรวบรวมผลการประชุมในวาระการประชุมตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย เชน การประชุมสภามหาวิทยาลัย
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การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย
เปนตน บนหนาเว็บไซตมหาวิทยาลัยในชื่อ “วาระการประชุม”
3. เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 ฝายประชาสัมพันธประชุมเรื่องการประชาสัมพันธการรับนักศึกษา
ภาคปกติ ประจําปการศึกษา 2560
4. เมื่ อ วั นที่ 21 กั น ยายน 2559 ฝ า ยประชาสั ม พั น ธ จั ด พิ ธี ม อบประกาศนี ย บั ต รและ
มอบทุ น การศึ ก ษาให แก นั ก ศึ ก ษาที่ เ ข า มาร ว มเป น ตั ว แทนประชาสั ม พั น ธ กั บ ทางมหาวิ ท ยาลั ย
ARU – Ambassador รุนที่ 1 ณ หองประชุม 1 อาคาร 2 เวลา 11.00 – 12.00 น.
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.15.9 หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน
- ไมมี \

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องนําเสนอเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ 5.1 ขอความเห็นชอบและขอเสนอแนะผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคํารับรอง
การปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558
สาระสําคัญโดยยอ
ตามที่สํานักงาน ก.พ.ร. ไดแจงผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจํ าปงบประมาณ พ.ศ.2558 ตามหนั งสื อสํ านั กงาน ก.พ.ร. ด วนที่สุด ที่ นร1201/1389 ลงวันที่ 24
สิ งหาคม 2559 โดยสํ านั กงาน ก.พ.ร. ได ดํ าเนิ นการประมวลและตรวจสอบความถู กต องของข อมู ลผล
การประเมิ นการปฏิ บั ติ ราชการตามคํ ารั บรองการปฏิ บั ติการของสถาบันอุ ดมศึ กษา ประจําป การศึกษา
พ.ศ.2558 เปนที่สิ้นสุดแลว โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามีผลการประเมิน คะแนนรวม 3.5708
คะแนน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพรอม
ได ผ านการพิ จ ารณาจากการประชุ มคณะกรรมการดํ า เนิ นงานประกั น คุ ณภาพการศึ กษา
ครั้งที่ 4/2559 เรื่อง แจงผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบั ติราชการตามคํารับรอง
การปฏิ บั ติ ราชการ ประจํ าป งบประมาณ พ.ศ.2558 ในวั นอั งคารที่ 6 กั นยายน 2559 ณ ห องประชุ ม
อยุธยา – อาเซียน
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) มีแนวคิดและขอเสนอแนะ ดังตอไปนี้
1. อาคารที่กําลังดําเนินการกอสรางปจจุบันไดตรวจสอบจากรายงานเปนไปตามกําหนดการ
ยกเวนในชวงเริ่มแรกอาจจะชาไป แตภายหลังจากนั้นก็ดําเนินไปไดดวยดี
2. ภาพรวมขณะนี้มหาวิทยาลัยมีมาตรการหลายเรื่อง และไดรับการเรงรัดจากสภามหาวิทยาลัย
ดวย คาดวาในปตอไปจะดียิ่งขึ้น
3. มอบหมายกองนโยบายและแผนกําชับติดตาม และใชมาตรการที่มีอยูอยางเขมงวด
4. การประหยัดพลังงานไดมีมาตรการในการลดการใชพลังงานไวแลว
5. มอบหมายใหผูอํานวยการสํานักงานของแตละคณะชวยกําชับดูแลแมบานประจําอาคารให
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คอยสังเกตการเปดใชไฟในหองน้ํา หากไมมีการเรียนการสอนหรือไมมีผูใชภายในอาคารใหปดไฟ
มติ/ความเห็นของที่ประชุม
รับ ทราบผลการประเมินการปฏิบั ติร าชการตามคํา รับ รองการปฏิ บัติร าชการ ประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ.2558

ระเบียบวาระที่ 5.2 ขอความเห็ นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิ ทยาลั ยราชภัฏพระนครศรีอยุ ธยา
เรื่อง นโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษา
สาระสําคัญโดยยอ
ตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง นโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ
ในสถาบันอุดมศึกษา ลงวันที่ 12 เมษายน 2559 กําหนดใหมหาวิทยาลัยกําหนดนโยบายและเปาหมาย
การยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในทุกหลักสูตรและทุกระดับการศึกษานั้น เพื่อใหการขับเคลื่อนนโยบาย
ดั ง กล า วสู ก ารปฏิ บั ติ อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ มหาวิ ท ยาลั ย จึ ง ออกประกาศมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา เรื่อง นโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษา
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) มีแนวคิดและขอเสนอแนะ ดังตอไปนี้
1. ประกาศฯ ข อ 3 เมื่ อ นโยบายออกมาแล ว ถึ งจะกํ าหนดแผน มาตรการ แผนการ
ดําเนินการ และมีตัวชี้วัดความสําเร็จ
2. ประกาศฯ ขอ 4 ไมบังคับทุกคน แตเปนนโยบายในการสงเสริม
3. ประกาศฯ ขอ 6 ตองมีขอมูลวาชื่ออะไร และปรับแบบฟอรมใหเปนภาษาอังกฤษ เพื่อปรับ
แบบฟอรมแลวมอบงานประชาสัมพันธจัดทําปาย โดยใหรวบรวมขอมูลมาจากหนวยงาน และจัดตั้งทีมงาน
เพื่อปรับเปนภาษาอังกฤษ
4. ประกาศฯ ขอ 8 ตองมีกิจกรรมรองรับ
5. ประกาศฯ ขอ 9 ใหแกไขขอความ “ตามที่คณะกรรมการวิชาการกําหนด” เปน “ตามที่
มหาวิทยาลัยกําหนด”
6. ประกาศฯ ขอ 9 (7) CU – TEP ไมต่ํากวา 60 เปนเกณฑที่สูงเกินไป คาดวานักศึกษาจะ
สอบไมผาน และควรมีมาตรการกระตุนใหนักศึกษาสอบเก็บคะแนนเปนระยะๆ ไมควรสอบครั้งเดียวในป
สุดทายของการเรียน ซึ่งอาจจะทําใหนักศึกษาไมผานเกณฑ
7. ศูนยภาษาฯ ตองเปนหลักในการพัฒนา มีการเปดใชบริการสําหรับนักศึกษา
8. ควรกําหนดมาตรการในการกระตุน บังคับ และสงเสริมใหนักศึกษาเขาไปใช
9. การบั นทึ กผลการทดสอบมาตรฐานภาษาอั ง กฤษในใบรายงานผลการศึ กษา ขอให
ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการฯ ชวยปรับระบบของใบรายงานผลการศึกษา
10. มาตรการกํากับ คือ นักศึกษาจะออกฝกงานไดตองผานภาษาอังกฤษในระดับที่กําหนด
มติ/ความเห็นของที่ประชุม
เห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิ ทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง นโยบายการยกระดับ
มาตรฐานภาษาอังกฤษสําหรับนักศึกษา โดยแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
(ก.บ.)

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 10/2559
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ระเบียบวาระที่ 5.3 ขอความเห็ นชอบรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําป
การศึกษา 2558 ระดับหลักสูตรและระดับคณะ
สาระสําคัญโดยยอ
ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ไดกําหนดจัดการประเมินคุณภาพการศึ กษา
ภายใน ประจําปการศึกษา 2558 โดยในระหวางวันที่ 1 – 15 กรกฎาคม 2559 เปนการประเมินฯ ระดับ
หลักสูตร และในระหวางวันที่ 1 – 15 สิงหาคม 2559 เปนการประเมินฯ ระดับคณะ นั้น
บัดนี้การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และระดับคณะ ประจําปการศึกษา
2558 ไดดําเนินการเสร็จสิ้นแลว งานประกันคุณภาพจึงไดจัดทํารายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจําปการศึกษา 2558 (1 สิงหาคม 2558 – 31 กรกฎาคม
2559) ระดับหลักสูตร และระดับคณะ นําเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อขอขอเสนอแนะ
เปนแนวทางในการดําเนินงานในปการศึกษา 2559 ตอไป
เรื่องนี้ไดผานการพิจารณาจากที่คณะกรรมการตางๆ ดังตอไปนี้
1. คณะทํางานพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 5/2558 มีมติเห็นชอบ เรื่ อง
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และเรื่อง ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับคณะ ในวันพุธที่ 31 สิงหาคม 2559 ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน
2. คณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 4/2559 มีมติเห็ นชอบ เรื่อง
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และเรื่อง ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับคณะ ในวันอังคารที่ 6 กันยายน 2559 ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) มีแนวคิดและขอเสนอแนะ ดังตอไปนี้
1. แกไข หนา 7 บรรทัดที่ 2 ตัดคําวา “หลักสูตรการบัญชี” ออก
2. หนา 41 จุดที่ควรพัฒนา/ขอเสนอแนะ จะตองมีการดําเนินงานตอในระดับของการใช
ขอเสนอแนะเพื่อมาปรับปรุงพัฒนางานตอไป
3. หนา 40 รายงานผลการวิเคราะหจุดเดนและจุดที่ควรพัฒนา เห็นวาเปนบทสรุปที่สําคัญ
ควรจะประมวลสังเคราะหในทุกหลักสูตรของแตละคณะเพิ่มเติม เชน เรื่ององคประกอบที่ 2 การวิจัย
มีจุดเดนที่ระดับดีมาก อาจจะวิเคราะหจุดเดน เชน มีสถาบันวิจัยที่สนับสนุนการวิจัย และควรเพิ่มเรื่อง
การนําวิจัยไปตอบสนองตอทองถิ่น และแกปญหาตอทองถิ่น และสนับสนุนโครงการชุดวิจัย และสราง
เครือขายชุดวิจัย ขอใหมีการสังเคราะหและเพิ่มเติม
4. เพิ่มเติม บทสรุป ขอที่ 3 จุดที่ควรพัฒนา ขอเสนอแนะ วามหาวิทยาลัยควรจะปรับปรุง
อยางไร
5. แกไข หนา 5 ขอ 1.2 ผลการประเมินองคประกอบที่ 2 – 4 บรรทัดที่ 8 ขอความที่วา
“หลักสูตรระดับปริญญาโท” แกไขเปน “หลักสูตรระดับปริญญาเอก”
มติ/ความเห็นของที่ประชุม
เห็ น ชอบรายงานผลการประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายใน ประจํ า ป ก ารศึ ก ษา 2558
ระดับหลักสูตรและระดับคณะ โดยใหแกไขตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.)

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 10/2559
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ระเบียบวาระที่ 5.4 ขอความเห็นชอบ (ราง) บันทึกขอตกลงความรวมมือ โครงการความรวมมือ
การจัดการเรียนการสอนแบบสหกิจศึกษา (Cooperative Education)
ระหวางมหาวิ ทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กับ บริษัท โฮม โปรดักส
เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน)
สาระสําคัญโดยยอ
ตามที่งานสหกิจศึกษา กองพัฒนาศึกษา ไดจัดทํา (ราง) บันทึกขอตกลงความรวมมือ โครงการ
ความรวมมือการจัดการเรียนการสอนแบบสหกิจศึกษา (Cooperative Education) ระหวางมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กับ บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) เพื่อนําเสนอในที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) มีแนวคิดและขอเสนอแนะ คือ เศรษฐกิจมีแนวโนมวา
จะตองเชื่อมโยงระหวางเอเชียตะวันออกเฉียงใต เพื่อความกาวหนา
มติ/ความเห็นของที่ประชุม
เห็นชอบ (ราง) บันทึกขอตกลงความรวมมือ โครงการความรวมมือการจัดการเรียน การสอน
แบบสหกิจศึกษา (Cooperative Education) ระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กับ บริษัท
โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน)

ระเบียบวาระที่ 5.5 ขอความเห็นชอบและขอเสนอแนะการจัดซื้อโปรแกรมเรียนรูภาษาอังกฤษ จํานวน
2,500 สิทธิ์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ในวงเงิน 894,681 บาท
สาระสําคัญโดยยอ
ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา อนุญาตใหดําเนินการจัดหาโปรแกรมสําเร็จรูป
เพื่อฝกทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา ตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา วันที่ 12 เมษายน
2559 เรื่ อ ง นโยบายการยกระดั บ มาตรฐานภาษาอั ง กฤษในสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา โดยรั ฐ มนตรี ว า
การกระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบายยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในทุกหลักสูตร เพื่อพัฒนาการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษ ใหผูเรีย นมีความรูความสามารถ ใชภาษาอังกฤษเปนเครื่องมือศึกษาคน คว า
องค ค วามรู ที่ เ ป น สากลและก า วทั น โลก เพื่ อ รองรั บ การเข า สู ป ระชาคมอาเซี ย น และการเพิ่ ม ขี ด
ความสามารถในการแขงขันของประเทศ รายละเอียดตามบันทึกขอความที่ ศธ 0550.1.3/183 ลงวันที่
16 สิ ง หาคม 2559 เนื่ อ งจาก มหาวิ ท ยาลั ย มิ ไ ด จั ด สรรงบประมาณในการจั ด ซื้ อ โปรแกรมเรี ย นรู
ภาษาอังกฤษ ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินการเปนไปตามนโยบายของรัฐบาลในการยกระดับมาตรฐาน
ภาษาอั ง กฤษในทุ ก หลั ก สู ต ร กองบริ ก ารการศึ ก ษา จึ ง ขออนุ มั ติ ง บประมาณค า โปรแกรมเรี ย นรู
ภาษาอังกฤษ จํานวน 2,500 สิทธิ์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ในวงเงิน 894,681 บาท
(แปดแสนเกาหมื่นสี่พันหกรอยแปดสิบเอ็ดบาทถวน)
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) มีแนวคิดและขอเสนอแนะ ดังตอไปนี้
1. ขอใหมีการจัดสอบ โดยไมจําเปนตองเริ่มสอบพรอมกัน แตตองสอบใหผานตามเกณฑ
ใหมีการสอบซ้ําได
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 10/2559
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2. ปญ หาที่ผา นมาคื อระบบการบริ ห ารภายในไม ดีพ อ การเข า สูระบบเพื่อ ใช งานไม ได
ไมมีผูรับผิดชอบในเรื่องนี้โดยตรง
3. ทางบริษัทจะมีเจาหนาที่ดูแลในเรื่องนี้โดยตรง จํานวน 1 คน
4. ปญหาทั้ง 12 ขอ จะเปนสวนหนึ่งของสัญญาที่จะทําในครั้งนี้
5. สามารถเขาระบบไดจากโทรศัพทมือถือของแตละคน
6. จัดใหมีการสอบพรอมกันที่ละกลุม โดยมีเจาหนาที่จากบริษัทมาสอบให
7. กอนนักศึกษาจะออกฝกงานตองสอบผานเกณฑกอน
มติ/ความเห็นของที่ประชุม
เห็นชอบใหจัดซื้อโปรแกรมเรียนรูภาษาอังกฤษ จํานวน 2,500 สิทธิ์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ในวงเงิน 894,681 บาท

ระเบี ยบวาระที่ 5.6 ขอความเห็ นชอบและข อเสนอแนะ (ร าง) ข อบั งคั บมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา วาดวย แนวทางการจัดการขอรองเรียนและการกลาวโทษ
พ.ศ. ..
สาระสําคัญโดยยอ
โดยที่เปนการสมควรกําหนดแนวทางการจัดการขอรองเรียน และการกลาวโทษของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เพื่อใหการรับเรื่องรองเรียน กลาวโทษมีมาตรฐานเดียวกันเปนไปตามหลักธรรมภิบาล
แสดงถึงความโปรงใสเปนธรรม ในการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีความสอดคลองกับ
หลักการของกฎหมายที่เกี่ยวของ มีขั้นตอนการปฏิบัติที่ละเอียดชัดเจน สะดวกในการอางอิงและเหมาะสมในการถือ
ปฏิบัติ โดยอิงจากมติคณะรัฐมนตรีตามหนังสือที่ นร 0206/ว218 ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2541 เรื่อง หลักเกณฑและ
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการรองเรียนกลาวโทษขาราชการ และการสอบสวนเรื่องราวรองเรียนกลาวโทษขาราชการ
วากระทําผิดวินัยและประกาศสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการจัดการขอรองเรียนและ
การกลาวโทษ ลงวันที่ 3 กันยายน 2548
งานนิติการไดยกรางขอบังคับดังกลาวเขาที่ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงและยกรางกฎหมาย
เพื่อพิจารณา ในการประชุมครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2559 คณะกรรมการฯ ไดพิจารณาปรับปรุงแกไข
ความถูกตองของกฎหมายเรียบรอยแลว และขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อรับฟงความ
คิดเห็นกอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป
มติ/ความเห็นของที่ประชุม
เห็นชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย แนวทางการจัดการ
ขอรองเรียนและการกลาวโทษ พ.ศ. ... และใหนําเขาที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยตอไป

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 10/2559
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ระเบี ยบวาระที่ 5.7 ขอความเห็ นชอบและข อเสนอแนะ (ร าง) ข อบั งคั บมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา วาดวย หลักเกณฑและวิธีการเทียบตําแหนงทางวิชาการ
ของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ....
สาระสําคัญโดยยอ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามีบุคลากรสายวิชาการ ประกอบดวย ขาราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งปจจุบันมหาวิทยาลัยมีขอบังคับมหาวิทยาลัยวาด วย
หลักเกณฑและวิธีการพิจารณาแตงตั้งคณาจารยประจําใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ โดยมุงเนนบังคั บใช
เกี่ยวกับการกําหนดตําแหนงและเขาสูตําแหนงทางวิชาการสําหรับบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัย โดยยังไม
ครอบคลุมถึงพนักงานมหาวิทยาลัยที่ไดรับการกําหนดตําแหนงทางวิชากรจากสถาบันอุดมศึกษาอื่น และตอมา
ไดรับการบรรจุแตงตั้งเปนบุคลากรในสังกัดมหาวิทยาลัย ดังนั้น เพื่อเปนหลักประกันตลอดจนสิทธิประโยชน
ของพนั กงานมหาวิ ทยาลั ยให เกิ ดความเสมอภาคและมี ประสิ ทธิ ภาพ จึ งสมควรกํ าหนดให มี ข อบั งคั บ
มหาวิทยาลัยวาดวย หลักเกณฑและวิธีการเทียบตําแหนงทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัย
งานนิติการไดยกรางขอบังคับดังกลาวเขาที่ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงและยกรางกฎหมาย
เพื่อพิจารณา ในการประชุมครั้งที่ 5/2559 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2559 คณะกรรมการฯ ไดพิจารณาปรับปรุง
แกไขความถูกตองของกฎหมายเรียบรอยแลว และขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อรับ
ฟงความคิดเห็นกอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) มีแนวคิดและขอเสนอแนะ ดังตอไปนี้
1. แกไข ขอ 8 (8.2) ใหคณะกรรมการพิจารณาผลงานตําแหนง ทางวิชาการ พิจ ารณา
ผลงานวิชาการเพื่อขอเทียบตําแหนง
2. แกไข ขอ 8 (ข) ใหเพิ่ม ก.พ.อ.04
3. ควรผ า นคณะกรรมการกลั่ น กรองระดั บ คณะ ระดั บ มหาวิ ท ยาลั ย และเข า สู ส ภา
มหาวิทยาลัย ซึ่งในอนาคตมาตรฐานจะไมเทากัน
มติ/ความเห็นของที่ประชุม
เห็นชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย หลักเกณฑและวิธีการ
เที ย บตํ า แหน ง ทางวิ ช าการของพนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย พ.ศ. .... โดยให แ ก ไ ขตามข อ เสนอแนะ
ของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) และใหนําเขาที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยตอไป

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
ระเบียบวาระที่ 6.1 กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2559
สาระสําคัญโดยยอ
มหาวิ ท ยาลั ย กํ า หนดให มี ก ารประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย (ก.บ.)
ครั้งที่ 10/2559 ในวันอังคารที่ 25 ตุลาคม 2559 เวลา 13.30 น. ณ หองประชุมอยุธยา – อาเซียน
สํ า นั ก งานอธิก ารบดี มหาวิ ทยาลั ย ราชภัฏ พระนครศรีอ ยุธ ยา โดยขอให ก รรมการทุ ก ท า นเข า ร ว ม
ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกลาวโดยพรอมเพรียงกัน

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 10/2559
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มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 6.2 การจัดงานเลี้ยงคืนสูเหยา “ศิษยเกาพวกเราเหลือง – แดง 111 ป”
สาระสําคัญโดยยอ
รศ.ไพฑูรย สมัครกิจ กลาววา สมาคมศิษยเกาวิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา จะมีการจัด
งานคืนสูเ หย า “ศิษ ยเ กา พวกเราเหลื อง – แดง 111 ป ” ในวัน เสารที่ 12 พฤศจิ ก ายน 2559 เวลา
17.00 – 22.00 น. ณ สนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ดังนั้นจึงขอความรวมมือ
ผูบ ริ ห ารทุก ทา นประชาสัม พันธ ไปยัง ศิษ ยเก าให ม าเขา ร ว มงานนี้ และหากมี ความประสงคจ องโต ะ
ก็สามารถติดตอซื้อบัตรได และหากมีผูส นใจที่จ ะเสนอรายชื่อศิษยเกา ดีเ ดน สามารถขอแบบฟอรม
การเสนอชื่อได และในตนเดือนตุลาคม 2559 นี้จะมีการประชุมคณะกรรมการในการตัดสินคัดเลือกศิษย
เกาดีเดนตอไป
ประธาน กลาววา งานนี้เปนงานใหญที่ตองเตรียมงาน แตขณะนี้ยังไมไดเริ่มจําหนายบัตร
ในการประชุมวันนี้ขอใหทุกหนวยงานมีสวนรวมในการเสนอรายชื่อศิษยเกาดีเดน ขอใหแตละหนวยงาน
พิจารณาศิษยเกาดีเดน และเสนอขึ้นมา โดยจะทําการคัดเลือกทั้งหมด 25 คน โดยขอรายชื่อที่จะเสนอ
ทั้งหมดภายในวันที่ 30 กันยายน 2559 นี้ และตนเดือนตุลาคม 2559 ก็จะทําการพิจารณา และจะขอ
หารือเรื่องการจําหนายบัตร โดยขอความรวมมือจากแตละคณะชวยตรวจสอบวาแตละคณะมีสาขาใดบาง
แตละสาขาเปดมาแลวกี่รุน สามารถติดตอไปยังแตละรุนไดหรือไม
ดร.นริสานันท เดชสุระ กลาววา จากประสบการณที่เคยจัดงานศิษยเกาของบัณฑิตศึกษาไป
เมื่อเดือนมกราคม 2559 ใชวิธีเชิญหัวหนาของกลุมแตละรุนระดับปริญญาเอกและปริญญาโททุกรุนมา
ประชุมกันประมาณ 3 ครั้ง และใหตัวแทนแตละรุนเสนอวาจะรับไปกี่โตะ และไปประชาสัมพันธของแต
ละรุน และมาประชุมสรุปกันวาไดยอดทั้งหมดกี่โตะ
วันศุกรที่ 30 กันยายน 2559 เวลา 13.00 น. ณ หองประชุม 317 ขอเชิญประธานสาขา
ของแตละคณะเขารวมประชุมเพื่อหารือในเรื่องนี้
ดร.อมรรัตน สนั่นเสียง กลาววา ประธานสาขาขณะนี้ก็เปนนองรุนใหม แตถาจะใหซื้อก็คง
ซื้อได แตถาหากโรงเรียนก็อาจจะซ้ําซอนกับบัณฑิต แตถาเปนศิษยเกาที่ไมเปนโรงเรียน หากมีการจัด
งานบอลทางมหาวิทยาลัยก็ตองเขารวมดวยเชนกัน ความเปนศิษยเกาตองหาผูที่มีพลังในการผลักดัน
จะไดประชาสัมพันธไปยังศิษยเกาไดอยางทั่วถึง แตหากเปนทองถิ่นที่เคยมาเรียน กศ.บป. จะสามารถ
ชวยไดมาก ทางคณะครุศาสตรจะชวยประสานงานไปยังประธานสาขาเทาที่จะทําได
ประธาน กลาววา ใหทําหนังสือเชิญชวนไปตามเขตพื้นที่ในเขตจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
อยุธยาและจังหวัดอางทอง โรงเรียน อบต. อบจ. และหนวยราชการ หากสนใจติดตอจองโตะได
รศ.ไพฑูรย สมัครกิจ กลาววา จะมีการจัดแถลงขาวในเรื่องนี้ และประชุมกลุมยอยในวันที่
8 ตุลาคม 2559 ณ หองประชุมตนโมก ซึ่งจะมีการเชิญนักขาวใหมาทําขาวในการจัดงานคืนสูเหยาศิษย
เกา พวกเราเหลือง – แดง 111 ป
ประธาน กลาววา สิ่งที่มหาวิทยาลัยตองการคือการมีเครือขายในการทํางาน สมาคมศิษย
เกาฯ จะเปนศูนยประสานงานระหวางมหาวิทยาลัยกับศิษยเกา
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 10/2559
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มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
ที่ประชุมไดหารือรวมกัน และมีการนัดหมายประธานสาขาของแตละคณะประชุมในวันศุกรที่
30 กันยายน 2559 เวลา 13.00 น. หองประชุม 317

ระเบียบวาระที่ 6.3 การเสนอวาระการประชุมเพื่อนําเขาการประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย (ก.บ.)
สาระสําคัญโดยยอ
ผศ.ดร.อดิศร ภูสาระ กลาววา เอกสารการประชุมในครั้งนี้ มีเอกสารเพื่อพิจารณานอกเลม
อยูห ลายเรื่อง ซึ่งทํา ใหห าเอกสารไมเจอ ดัง นั้นขอเสนอวาใหดําเนินการเหมือนเอกสารการประชุม
สภามหาวิทยาลัย
ประธาน กล า วว า ขอให ห น ว ยงานที่ ต อ งการจะเสนอเรื่ อ งเพื่ อ นํ า เข า การประชุ ม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ใหเสนอเรื่องตามกําหนดเวลาที่เลขานุการคณะกรรมการ
บริห ารมหาวิทยาลัย ไดแ จงกํา หนดไวในหนัง สือ เชิญประชุมใหแลว เพื่อจะไดบ รรจุว าระการประชุม
ไวในเลมเอกสารการประชุม จะไดไมมีวาระพิจารณานอกเลม แตหากหนวยงานใดเสนอเรื่องมาลาชา
กวากําหนด จะนําวาระนั้นไวพิจารณาในการประชุมครั้งตอไป
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
ประธาน ขอใหหนวยงานที่ตองการจะเสนอเรื่องเพื่อนําเขาการประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย (ก.บ.) ใหเสนอเรื่องตามกําหนดเวลาที่เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยไดแจง
กําหนดไวในหนังสือเชิญประชุมแลว เพื่อจะไดบรรจุวาระการประชุมไวในเลมเอกสารการประชุม จะได
ไมมีวาระพิจารณานอกเลม หากหนว ยงานใดเสนอเรื่องลา ชากวากํา หนด จะนํา วาระนั้นไวพิจ ารณา
ในการประชุมครั้งตอไป
เลิกประชุมเวลา 16.56 น.
นางนงคราญ
นางสาวพรสวรรค

คงสมทรง
คลายกัน

ผูจ ัดทํารายงานการประชุม
ผูตรวจบันทึกการประชุม
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