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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

ครั้งที่ 12/2553 
วันอังคารที่  13 กรกฎาคม พ.ศ.2553 เวลา 13.30-16.45 น. 
ณ หองประชมุ 1 มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรอียุธยา 

-------------------------------------------------- 
ผูท่ีมาประชุม 
1.  ดร.บูรพาทิศ  พลอยสุวรรณ  อธิการบดี  ประธาน 
2.  รศ.วันทนีย  แสนภักดี  รองอธิการบดีฝายบริหาร  กรรมการ 
3.  นายจิรศกัดิ์  ชุมวรานนท  รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา  กรรมการ 
4.  ผศ.ดร.วิมลพรรณ  รุงพรหม  รองอธิการบดีฝายวิชาการ  กรรมการ 
5.  ดร.ชิดชยั  สนั่นเสยีง  รองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ  กรรมการ 
6.  นายสุนทร  โภชฌงค  รองอธิการบดีฝายกิจการนักศกึษา  กรรมการ 
7.  นายทวีศักดิ์  จริตควร  ผูชวยอธิการบดีฝายบริหาร  กรรมการ 
8.  ดร.อมรรัตน  สนั่นเสยีง  คณบดีคณะครุศาสตร  กรรมการ 
9.  ผศ.วิชชุกร  นาคธน  คณบดีคณะมนษุยศาสตรและสงัคมศาสตร  กรรมการ 
10. รศ.ลํายอง  ปลั่งกลาง  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  กรรมการ 
11. รศ.ดร.นพวรรณ  ธีระพันธเจริญ  คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  กรรมการ 
12. น.ส.ณิศรา  ประดิษฐดวง  (แทน)ผูอํานวยการสถาบันวิจยัและพัฒนา  กรรมการ 
13. นางพันทพิา  มาลา  ผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา  กรรมการ 
14. นายชยัพฤกษ  ชูดํา  ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี 

สารสนเทศ  กรรมการ 
15. ดร.ภควดี  สุขอนันต  ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการ  กรรมการ 

บัณฑิตศึกษา 

ผูเขารวมประชุม 
1.  นางสุนทรี  โพธิกุล 
2.  นายสราวุธ  คําสัตย
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เปดประชุม เวลา 13.30 น. 

ประธานพิจารณาจํานวนกรรมการที่มาประชุมและเห็นวาครบองคประชุมแลวจึงเปด 
การประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ 

ระเบียบวาระที่ 1.1  แนวปฏิบัติในการส่ือสารระหวางมหาวิทยาลัยกับบุคลากร 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

สาระสําคัญโดยยอ 
สภาพปจจุบันมหาวิทยาลัยโดยอธิการบดีพยายามที่จะใชการส่ือสารจากผูบริหารผาน 

หัวหนาสวนราชการคือคณบดีและผูอํานวยการสถาบัน/สํานัก  ในฐานะที่เปนผูบังคับบัญชาไปยัง 
คณาจารยและบุคลากรสังกัดสวนราชการตามโครงสรางของมหาวิทยาลัยที่ไดกําหนดโครงสรางการ 
บริหารไว  แตปจจุบันบุคลากรรับทราบขอมูลขาวสารไมครบ  ไมตรงกับที่ไดมีการแจงในที่ประชุม 
หรือหนังสือสั่งการตางๆ   ดังนั้นตามแนวปฏิบัติใหถือตามโครงสรางระบบบริหารของมหาวิทยาลัย 
คือ เมื่อผูบังคับบัญชาไดรับขอมูลขาวสารจากมหาวิทยาลัยดวยการแจงในที่ประชุมหรือเปนหนังสือ 
สั่งการ ใหเผยแพรส่ือสารไปยังบุคลากรในสังกัดโดยใชแนวทางปฏิบัติดังนี้ 

1.  มหาวิทยาลัยเสนอขอมูลขาวสารผานคณบดีหรือผูอํานวยการสถาบัน/สํานัก 
โดยการแจงหรือการหารือในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.)  การประชุมเฉพาะ 
กิจตางๆ ในการสอบถามแลกเปลี่ยนขอมูลกัน  และการบันทึกสั่งการเปนลายลักษณอักษร 
โดยสั่งการใหคณบดีหรือ+ 

2.  ผูอํานวยการสถาบัน/สํานัก  เปนผูรับผิดชอบรับไปผูดําเนินการในฐานะผูบริหาร 
หัวหนาสวนราชการในมหาวิทยาลัย 

3.  ผานการประชุมอาจารยประจําภาคเรียน  อยางนอยจํานวน 2 ครั้ง  โดยจะ 
ประชุมกอนเปดและปดภาคเรียน 

4.  ผานการออกคําสั่งหรือประกาศในเรื่องตางๆ ที่แจงใหผูบริหารคณาจารยไดรบัทราบ 
5.  เสนอผานจดหมายขาวงานประชาสัมพันธ  หรือจดหมายขาวอธิการบดี 
6.  ผานการประชุมคณะกรรมการและคณะทํางานตาง ๆ 

มติ/ความเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 1.2  แนวปฏบิัติในการใชขอมูลเปนแนวทางในการพิจารณา 
การปฏบิัติงาน 

สาระสําคัญโดยยอ 
การปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยโดยอธิการบดีและคณะผูบริหารจะเนนการใชขอมูล 

ในการตัดสินใจไมไดใชความคิดเห็นสวนตัวหรือความรูสึกในการตัดสินใจ  เพราะฉะนั้นการตัดสนิใจ 
จึงขึ้นอยูกับขอมูลที่นําเสนอ  พื้นฐานของขอมูลควรมีขอมูลครบถวนสมบรูณเพื่อเปนแนวทางใน 
การตัดสินใจพิจารณาเรื่องตางๆ  จึงขอใหเสนอขอมูลใหตรง  ครบถวน  ชัดเจนและสมบรูณ 
หากขอมูลไมชัดเจนไมสมบรูณจะเปนความรับผิดชอบของหัวหนาสวนราชการนั้นในการเสนอและ 
รับผลการตัดสินใจนั้น หากขอมูลไมครบถวนที่ไมชัดเจนจะไมพิจารณาหรืออาจจะพิจารณาให 
ดําเนินการดานอ่ืนๆตอไปตามสภาพขอมูลที่มีอยู   หากมีขอสงสัยใหประสานกับหนวยงาน 
ที่เกี่ยวของใหคณะผูบริหารและหัวหนาสวนราชการดําเนินการใชขอมูลเปนแนวทางพิจารณาตอไป 

มติ/ความเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 11/2553 

สาระสําคัญโดยยอ 
เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  นําเสนอรายงานการประชุม 

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่  11/2553 เพื่อขอใหที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร 
มหาวิทยาลัยพิจารณารับรองรายงานการประชุม 

ความเปนมา/เรื่องเดิม/ขอเท็จจริง 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยไดมีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

ครั้งที่  11/2553  เมื่อวันอังคารที่  15 มิถุนายน  2553 ณ หองประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พระนครศรีอยุธยา 

ขอเสนอ/ญัตติ 
ขอรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่  11/2553 

เมื่อวันอังคารที่ 15 มิถุนายน  2553 ณ หองประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
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มติท่ีประชุม 
รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2553 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งท่ี 11/2553 

-ไมมี- 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4.1 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะครุศาสตร 

สาระสําคัญโดยยอ 
1.  โครงการคุรุสภาจัดโครงการพัฒนาครูใหไดวุฒิตามโครงการไทยเขมแข็ง 

มหาวิทยาลัยไดรับพิจารณาจํานวน 28 ทุน  มีนักศึกษามาทําสัญญาขอรับทุนจํานวน 19 คน ไดสง 
สัญญาใหคุรุสภาเรียบรอยแลว  ไดดําเนินการจัดการเรียนการสอนประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 
จํานวน  2 ภาคเรียน โดยโอนประสบการณในการสอนมาในรายวิชาจํานวน 6 หนวยกิต 

2.  โครงการพี่ชวนนองทําบุญครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 8 กรกฏาคม 2553 ณ วัดใหญชัยมงคล 
เปนการทําบุญวันพฤหัสบดีสัปดาหแรกของเดือนซึ่งเดือนหนาในวันที่  5 สิงหาคม 2553จะมี 
การทําบุญวันแม และการมอบวุฒิบัตรใหแกนักศึกษาปที่ 1 ที่เขารับการอบรมจํานวน 400 คน 
โดยเจาอาวาสวัดใหญชัยมงคล 

3.  อบรมการเขียนโครงการจิตสาธารณะเมื่อวันที่ 10-11 กรกฎาคม  2553 ณ วัดใหญ 
ชัยมงคลโดยมีนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยานักศึกษาจากคณะครุศาสตรและ 
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาจากโรงเรียนวัดใหญชัยมงคลพักอาศัยที่วัดจํานวน 1 คืน และรวม 
กิจกรรมเขียนโครงการจิตสาธารณะดําเนินโครงการจํานวน 2 วัน 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4.2  เรื่องนําเสนอเพือ่ทราบจากคณบดีคณะมนุษยศาสตรและ 
สังคมศาสตร 

สาระสาํคัญโดยยอ
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1.  มหาวิทยาลัยไดมอบหมายใหคณะมนุษยศาสตรฯ  เปนตัวแทนคณะกรรมการเพื่อ 

เขารวมประชุมงานวันรพี ณ ศาลจังหวัด  และในปนี้ไดยายสถานที่จัดงานไปที่หองประชุม 
สนามกีฬาจังหวัด 

2.  การใชอาคารนาฏศิลปซึ่งมหาวิทยาลัยไดออกคําสั่งระงับการใชไปแลวและไดยายมาที่ 
อาคาร 3 ขอความอนุเคราะหมหาวิทยาลัยแจงระงับการใชอาคารนาฎศิลปโดยเด็ดขาด 

3.  อาคาร 100 ปหองน้ําชั้นลางเสียมานาน  ขอใหมหาวิทยาลัยดําเนินการซอมดวน 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ  ประธานไดมอบหมายดังนี้ 
-  ผูชวยอธิการบดีฝายบริหารนําเจาหนาที่ฝายซอมบํารุงเดินทอภายนอกใหมโดยเจาะ 

ผนังเขาไปที่ทอเดิมเพื่อเชื่อมตอ  และหองใดที่มีปญหาใหดําเนินการเดินทอใหม 
-  ผูอํานวยการกองกลางแจงฝายซอมบํารุงประสานงานกับผูอํานวยการสํานักวิทย 

บริการฯ  ดําเนินการใหเสร็จสิ้นภายในวันศุกรที่ 17 กรกฎาคม  2553 

ระเบียบวาระท่ี 4.3  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

สาระสาํคัญโดยยอ 
1.  จากการไปเยี่ยมมหาวิทยาลัยชนชาติกวางสี ไดปรึกษาถึงปญหาที่ไมไดสงนักศึกษา 

มาใหมหาวิทยาลัยในโครงการสามบวกหนึ่ง  และในสวนของโครงการสองบวกสองในปนี้จะไมมีการ 
สงนักศึกษามาเชนเดียวกันเหตุผลคือมหาวิทยาลัยตางๆ  ไปทําประชาสัมพันธในสวนของ 
มหาวิทยาลัยดวยตนเอง  ตามขอตกลงMOUมหาวิทยาลัยชนชาติกวางสีจะเปนผูประชาสัมพันธ 
ใหมหาวิทยาลัยแตจะทําใหเสียเปรียบมหาวิทยาลัยอ่ืนๆ  คณบดีจึงเสนอใหมหาวิทยาลัยไปทํา 
ประชาสัมพันธเองและสงอาจารยไปชวยสอนและทําประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยดวย  จากการที่ 
มหาวิทยาลัยอ่ืนไดทําการประชาสัมพันธก็จะเสนอใหทุนและนักศึกษาก็จะเลือกมหาวิทยาลัย 
ที่ใหทุน  สําหรับนักศึกษาโครงการสองบวกสองที่จบการศึกษาแลวจํานวนหนึ่งและเหลือคางอีก 
จํานวนหนึ่ง  นักศึกษาที่จบการศึกษาใหแจงที่สถานทูตเกี่ยวกับการรับรองการศึกษา  คณะวิทยาการ 
จัดการไดติดตอกับมหาวิทยาลัยอีก 3 แหง  ไดแนะนํามหาวิทยาลัยและมอบเอกสารตางๆไว 
ซึ่งขณะนี้ไดรับการติดตอมาบางสวนแลว 

2.  มหาวิทยาลัยทองเที่ยวเวจะเดินทางมาเยี่ยมมหาวิทยาลัย  ขณะนี้คณะกําลัง 
ดําเนินการติดตอประสานกําหนดการเดินทางที่แนนอน 

3.  การไปมหาวิทยาลัยชนชาติกวางสีไดพบกับมหาวิทยาลัยเวียดนามไดติดตอโดยการ 
แลกนามบัตรกัน มหาวิทยาลัยเวียดนามไดติดตอมาทางอีเมลลโดยตองการจะเจรจาและมาเยี่ยม
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[2-7] 
มหาวิทยาลัย  คณะแจงตอบกลับไปโดยยินดีที่จะเจรจารวมกัน 

อธิการบดี  ใหขอเสนอแนะวา  คณะที่มีโครงการลักษณะนี้ใหพัฒนาเปนโครงการเปนแผนของ 
คณะรวมถึงงานอ่ืนดวย ถาโครงการใดไดรับการบรรจุลงในแผนจะไดรับการพิจารณางบประมาณตอไป 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4.4  เรื่องนําเสนอเพือ่ทราบจากคณบดีคณะวิทยาศาสตรและ 
เทคโนโลย ี

สาระสําคัญโดยยอ 
1.  วันที่  7 กรกฎาคม  2553  ได เชิญหนวยงานภายนอกไดแกสภาอุตสาหกรรม 

อุตสาหกรรมจังหวัด ภาคเอกชน  และหัวหนาสวนราชการของมหาวิทยาลัยประชุมเพื่อเตรียมการโครงการ 
สหกิจศึกษา มีขอเสนอวาควรจัดทําแตงตั้งคําสั่งและจัดทําแผนงานโครงการตาง ๆ  

2.  วันที่ 12  กรกฎาคม  2553  ธนาคารกรุงเทพฯ  ไดมอบทุนการศึกษาจํานวน 10 ทุน 
ทุนละ 5,000 บาท 

3.  วันที่ 13 กรกฎาคม 2553 มีการประชุมเพื่อเตรียมการวิจัยเห็ดตับเตา  ตําบลสามเรือน 
ตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมายใหคณะวิทยาศาสตรฯ ดูแลเพื่อชวยเหลือทางดานวิชาการ 

4.  วันที่ 17  กรกฎาคม  2553  คณะวิทยาศาสตรฯ  จะเดินทางไปประเทศลาวเพื่อ 
แลกเปลี่ยนทางวิชาการและติดตอประสานงานดําเนินการแลกเปลี่ยนนักศึกษา  คณะวิทยาศาสตรฯจะมี 
ทุนการศึกษาใหเปนทุนเรียนฟรีและขอใหที่พักหองละ 2คน  และจะบรรจุไวในแผนงบประมาณป 2554 

5. การประชุมเตรียมการงานสัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาติที่จะจัดในระหวางวันที่ 16-18 
สิงหาคม 2553 มีการประชุมเตรียมความพรอมไปหลายครั้งแลว 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4.5  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา 

สาระสําคัญโดยยอ 
1. วันที่ 15-16 กรกฎาคม 2553 มีโครงการสัมมนาทางวิชาการ  เรื่อง  ยอนรอยอารยธรรมสยาม- 

โลกตะวันตก  ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  วิทยากรบรรยายโดย คุณสาวิตรี 
สุวรรณสถิตย /คุณบุหลง ศรีกนก/รศ.ดร.ธีรวัต ณ ปอมเพชร/ดร.ภาวรรณ  เรืองศิลป/คุณสมฤทธิ์  ลือชัย/คุณ
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[2-8] 
ดํารง  พุฒตาล/ดร.ชาญวิทย  เกษตรศิริ/คุณยุวดี  วัชรางกรู/ศ.จันทรฉาย  ภัคอธิคม/ ผศ.ดร.สุธาชัย 
ยิ้มประเสริฐ  และผศ.กาญจนี  ละอองศรี  ซึ่งเปนโครงการนํารองที่จะจัดการประชุมนานาชาติในป 2554 
การจัดกิจกรรมครั้งนี้เปนงานของมหาวิทยาลัยโดยสถาบันอยุธยาศึกษารวมกับมูลนิธิโครงการ 
ตําราสังคมศาสตรและมนุษยศาสตรกับมูลนิธิโตโยตาแหงประเทศไทยซึ่ง ดร.ชาญวิทย  เกษตรศิริ รวมเปน 
เจาภาพ 

2.  วันที่ 21กรกฎาคม 2553 โครงการธรรมะกับเยาวชน  วิทยากรโดย  แมชีศันสนีย  แหงเสถียร 
ธรรมสถาน ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  เวลา13.30น. 

3.  วันที่ 22 กรกฎาคม 2553 โดยสถาบันอยุธยาศึกษาในนามของศูนยวัฒนธรรมจังหวัดถวาย 
เทียนพรรษา ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร ในเวลา10.00น. 

4.  วันที่ 23 กรกฎาคม 2553  โครงการบุษราคัมมณีศรีราชภัฏ  ประจําป 2553 ณ หอประชุม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาโดยผูวาราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเปนประธานเปดงานและมอบ 
รางวัลยกยองเชิดชูเกียรติ จํานวน9รางวัล 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4.6  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ 
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

สาระสําคัญโดยยอ 
- ไมมี - 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
-ไมมี - 

ระเบียบวาระท่ี 4.7  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผูอํานวยการสถาบันวิจัยและ 
พัฒนา 

สาระสําคัญโดยยอ 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีเรื่องแจงใหทราบ5เรื่อง ดังนี้ 
1.  วันที่ 12  กรกฎาคม  2553สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดรวมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

พระนครศรีอยุธยาจัดการแขงขันตอบปญหาประชาธิปไตยระดับจังหวัด ผูเขารวมแขงขนัเปนนกัเรยีนในจงัหวดั 
พระนครศรีอยุธยา จํานวน 45คน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาไดมอบหมายใหสถาบันวิจัยและ
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พัฒนาดําเนินการ เวลา09.00-16.00น.ณ หองประชุม317สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดไดมอบคาสถานที่ 
เปนจํานวนเงิน2,500บาทใหแกมหาวิทยาลัยโดยสงมอบที่ฝายการเงิน  จะมีการแขงขันระดับเขตในวันที่  5 
สิงหาคม2553 สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดขอความรวมมือมหาวิทยาลัยใชสถานที่จัดงานอีกครั้งหนึ่ง 

2.  สถาบันวิจัยและพัฒนารวมดําเนินการพัฒนาการสงเสริมศักยภาพในการจัดทํา 
โครงการของกองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองรวมกับสถาบันพระปกเกลา  โดยสถาบัน 
พระปกเกลาไดขอความรวมมือจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเปนผูประเมินโครงการ 
ประจําปงบประมาณ 2553 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาไดมอบหมายใหสถาบันวิจัยและ 
พัฒนาเปนผูดําเนินการ สถาบันวิจัยและพัฒนาไดมอบหมายใหอาจารยเลิศชาย  สถิตพนาวงศ 
ไปรวมรับฟงวิธีดําเนินการในวันที่ 11-13 กรกฎาคม 2553 

3.  สถาบันวิจัยและพัฒนาไดจัดประชุมคณบดี ผูอํานวยการสํานัก/สถาบัน ประธาน 
สาขา/หัวหนาภาค เพื่อรับทราบ TOR  โครงการบริการวิชาการปงบประมาณ 2554  ซึ่งที่ประชุม 
ไดกําหนดใหหัวหนาสวนราชการเรียงลําดับโครงการภายในวันที่ 13 กรกฎาคม 2553 และจัดสงให 
คณะกรรมการพิจารณาโครงการในการประชุมวันที่ 14 กรกฎาคม 2553 ณ สถาบันวิจัยและพัฒนา 
เวลา 09.00-12.00 น. 

4. ผูชวยศาสตราจารยจินตนา  เวชมี ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประธานคณะทํางานศูนยวิชาการและขอมูลโรคเอดสจังหวัด 
พระนครศรีอยุธยา พรอมดวยคณะทํางานประชุมรายงานผลการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหา 
เอดส จังหวัดพระนครศรีอยุธยาป 2553  ใหกับผูตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุงผลสัมฤทธิ์ 
รอบ 3 วันที่ 8 กรกฎาคม 2553 เวลา 09.00น. ณ ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

5. สถาบันวิจัยและพัฒนาไดรับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาให 
ประเมินผลความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดพิธีไหวครูนักศึกษาภาคปกติ เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2553 
ณ หอประชุม ขณะนี้สถาบันวิจัยและพัฒนาไดรวบรวมขอมูลการประเมินผลความพึงพอใจแลว 
อยูในระหวางการประเมินผล 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.8  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผูอํานวยการสํานักงาน 
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
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[2-10] 
สาระสําคัญโดยยอ 

กิจกรรมที่ผานมาเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน  2553 ไดจัดการปฐมนิเทศอบรมลงทะเบียน 
ออนไลทและถายรูปทําบัตรนักศึกษาใหกับบัณฑิตศึกษาในระดับปริญญาโทจํานวน 138 คน 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.9  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผูอํานวยการสํานักงานอธิการบด ี

สาระสําคัญโดยยอ 
1.  รายงานการขอโอนกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุ ตําบลสามบัณฑิต อําเภออุทัย จังหวัด 

พระนครศรีอยุธยา 
2.  การดําเนินมาตรการปรับปรุงอัตรากําลัง  (โครงการเกษียณกอนกําหนด) 

ปงบประมาณ 2554 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4.10  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีและผูชวย 
อธิการบดี 

ระเบียบวาระท่ี 4.10.1  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝายบริหาร 

สาระสําคัญโดยยอ 
-ไมมี- 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
-ไมมี-
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[2-11] 
ระเบียบวาระท่ี 4.10.2  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝายวางแผน 

และพัฒนา 

สาระสําคัญโดยยอ 
1.  การจัดทําขอมูลโครงการ/แผนงานที่เขาขายโครงการลงทุนภาครัฐในรูปแบบ PPPs 
2.  รางขอมูลสารสนเทศ 1/2553 นําเสนอเพื่อพิจารณาปรับปรุงแกไขกอนจัดพิมพ 

ตอไป 
3.  รายงานการติดตามและประเมินโครงการประจําปงบประมาณ  2553  รอบ  6 เดือน 

(1 ตุลาคม 2552 – 31 มีนาคม 2553)  กองนโยบายและแผนโดยเจาหนาที่ไดวิเคราะหและ 
ใหคะแนน  เพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุงการดําเนินงานในปงบประมาณตอไป และหนวยงานใด 
ที่ยังไมไดจัดสงใหรีบดําเนินการ  เพื่อเปนขอมูลที่สําคัญประกอบในการตัดสินใจเกี่ยวกับการ 
พิจารณาจัดสรรงบประมาณในปงบประมาณ 2554 ตอไป 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ  และใหผูรับผิดชอบตรวจสอบขอมูลเพื่อใชเปนฐานในการบริหารจัดการ 

ในปงบประมาณ 2554  และแบบประเมินใหหนวยงาน  สาขาวิชาที่รับผิดชอบโครงการดําเนินการ 
ใหเสร็จสิ้นโดยมอบหมายใหกองนโยบายและแผนจัดทําบันทึกแจงเปนทางการตอไป 

ระเบียบวาระท่ี 4.10.3  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝายวิชาการ 

สาระสําคัญโดยยอ 
1.  แนวทางปฏิบัติในการเปดการเรียนการสอนหลักสูตรเกี่ยวกับสาขาวิชาชีพ 

และสาขาแหงการประกอบโรคศิลปะ 
สํานักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะไดรับแจงมติจากการประชุม 

คณะกรรมการการประกอบโรคศิลปะ ครั้งที่ 3 /2553  วันที่  21 เมษายน  2553  มีหนังสือแจง 
มหาวิทยาลัยของรัฐ  มหาวิทยาลัยเอกชนและสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ใหทราบถึง 
แนวทางปฏิบัติในกรณีที่จะเปดการเรียนการสอนหลักสูตรเกี่ยวกับสาขาวิชาชีพและสาขาแหงการ 
ประกอบโรคศิลปะ  ใหมีการขอรับรองสถาบันการศึกษาจากสภาวิชาชีพ หรือคณะกรรมการวชิาชพีสาขา 
ตางๆ แลวแตกรณี  และขอความรวมมือในการยื่นคําขอการรับรองสถาบันการศึกษา  หากสถานศึกษา 
ของทานมีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาชีพตางๆ ตอไป 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ
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[2-12] 
ระเบียบวาระท่ี 4.10.4  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝายวิจัยและ 

บริการวิชาการ 

สาระสําคัญโดยยอ 
สถาบันพระปกเกลาไดมอบหมายใหมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยาประเมินผล 

กองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง  จังหวัดอางทองและจังหวัดสุพรรณบุรี โดยจะเริ่มดําเนินการ 
ระหวางเดือนตุลาคม 2553 – มกราคม  2554 ขอเชิญคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร โปรแกรมรัฐ 
ประศาสนศาสตรเขารวมโครงการประเมินผลการเมืองภาคพลเมืองในครั้งนี้ดวย 

มติ/ความเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4.10.5  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝายกิจการ 
นักศึกษา 

สาระสําคัญโดยยอ 
- ไมมี  - 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
-ไมมี  - 

ระเบียบวาระท่ี 4.10.6  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผูชวยอธิการบดีฝายบริหาร 

สาระสําคัญโดยยอ 
ฝายอาคารและสถานที่ไดมีหนังสือเวียนไปยังผูอํานวยการสํานักและคณะตางๆเพื่อให 

ประเมินและแสดงความคิดเห็นโดยการมีสวนรวมในแผนการปรับปรุงแผนแมบท มหาวิทยาลัยมี 
แผนในการพัฒนาลักษณะทางกายภาพเพื่อปรับแผนแมบท  จากที่ผานคณะกรรมการบริหาร 
ระดับสูงของมหาวิทยาลัยและนําเขาที่ประชุมกรรมการบริหาร  มีระยะเวลา 10 วันเพื่อนําสงคืน 
อาคารและสถานที่  ขอมูลทั้งหมดจะนําไปออกแบบแผนแมบทใหม 

มติ/ความเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ
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[2-13] 
ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องนําเสนอเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระท่ี 5.1  ขออนุมัติงบประมาณรายจายการจัดการศึกษาระดับ 
บัณฑิตศึกษา  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 (ครั้งที่ 2) 
เพิ่มเติม 

สาระสําคัญโดยยอ 
เร่ืองเดิม 
ตามที่สํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  ขออนุมัติงบประมาณรายจายการจัด 

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ประจําปงบประมาณ  2553 สําหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต 
วิชาชีพครู(ภาคพิเศษ)  จํานวน 60 คน  และหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาการบริหาร 
การศึกษาจํานวน  30 คน  เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 1,569,600 บาท (หนึ่งลานหาแสนหกหมื่นเกาพัน 
หกรอยบาทถวน) 

ขอเท็จจริง 
เนื่องจากการจัดการศึกษาในปงบประมาณดังกลาว  มีจํานวนนักศึกษาเพิ่มขึ้นเปน 

จํานวน 178  คน  สํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  จึงจําเปนตองขอนําเสนองบประมาณ 
รายจายการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาปงบประมาณ  2553  (ครั้งที่  2)  เพิ่มเติมโดย 
งบประมาณดังกลาวไดรับการพิจารณาจากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาเมื่อคราวประชุม 
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2/2553  เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2553  ซึ่งมติที่ประชุมใหความ 
เห็นชอบงบประมาณรายจายการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ประจําปงบประมาณ  2553 
(ครั้งที่ 2) เพิ่มเติม รายละเอียดของการอนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม 

ขอกฎหมาย/เอกสารท่ีเกี่ยวของ 
-ไมมี- 

ขอเสนอ/ญัตติ 
ขออนุมัติงบประมาณรายจายการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  ประจําป 

งบประมาณ  2553 (ครั้งที่ 2) เพิ่มเติม 

มติท่ีประชุม 
เห็นชอบ  ใหนําเสนอคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงินตอไป
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[2-14] 
ระเบียบวาระที่ 5.2  พิจารณารายงานการสํารวจความเห็นเกี่ยวกบัการจางเหมา 

ทําความสะอาด 

สาระสําคัญโดยยอ 
ขอเท็จจริง 
1.  ตามที่คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  ไดมีหนังสือแจงมายังมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (บันทึกคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  ลงวันที่ 4 มิถุนายน  2553) 
แจงวาเมื่อสิ้นสุดสัญญาจางเหมาบริษัทรับเหมาทําความสะอาดในวันที่  30 กันยายน 2553 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  ไมประสงคจะตอสัญญาเนื่องจากบริษัทรับเหมาทําความ 
สะอาดปฏิบัติงานไมมีคุณภาพและไมปฏิบัติตามสัญญา 

2.  ตามสัญญาจาง เหมาบริษัททําความสะอาดอาคารจํ านวน  5  อาคาร 
มหาวิทยาลัย  จายคาจางเหมาพรอมวัสดุอุปกรณทําความสะอาดปฏิบัติงานอาคารละ 12  เดือน 
เดือนละ 144,000  บาท  รวมเปนเงินทั้งสิ้น 1,728,000  บาท  ซึ่งการจายคาจางเหมาทําความ 
สะอาดอาคารจํานวน  5 อาคาร  มหาวิทยาลัยจายดวยงบประมาณแผนดินที่เปนคาใชจายขั้นต่ําที่ 
รัฐบาลจัดสรรงบประมาณแผนดินใหมหาวิทยาลัยเปนคาใชจายในหมวดคาใชสอย 

3.  มหาวิทยาลัยมอบหมายใหกองกลาง  สํานักงานอธิการบดี  ทําการสํารวจ 
ความเห็นและความตองการของคณะ/สถาบัน/สํานัก  ที่เกี่ยวของซึ่งกองกลาง  สํานักงานอธิการบดี 
ไดดําเนินการสํารวจความเห็น 

ขอกฎหมาย 
มาตรา  31 (2)  แหง พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547  อธิการบดีมีหนาที่ 

ควบคุมดูแลบุคลากร  การเงิน  การพัสดุ  สถานที่และทรัพยสินอ่ืนของมหาวิทยาลัยใหเปนไปตาม 
กฎหมาย กฎ ระเบียบ  ประกาศและขอบังคับของทางราชการและของมหาวิทยาลัย 

ขอเสนอ/ญัตติ 
1.  คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   มีความประสงคไมจางบริษัท 

ทําความสะอาดในการทําความสะอาดอาคาร 1 ในปงบประมาณ 2554 (1ตุลาคม 2553-30 กันยายน  2554) 
2.  คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี/ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการ 

บัณฑิตศึกษา  ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี  และกรรมการผูดูแลโรงอาหารดูแลการทําความ 
สะอาดอาคารเห็นตรงกันวาเห็นดวยกับการจางเหมาบริษัททําความสะอาดจํานวน  4 อาคาร 
ในปงบประมาณ  2554  (1  ตุลาคม  2553 – 30  กันยายน  2554) 

3.  หากมีการจางลูกจางชั่วคราว  ตําแหนงคนงาน  จํานวน  3  อัตราเพื่อปฏิบัติหนาที่ 
ทําความสะอาดอาคาร 1  มหาวิทยาลัยตองจัดสรรงบประมาณงบบํารุงการศึกษา  หมวดคาจาง
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[2-15] 
ชั่วคราวเพิ่มขึ้นจากเดิม  เพื่อจายเปนคาจางรายเดือนที่เพิ่มขึ้น  3  อัตรา ๆ ละ 4,500  บาท  รวมจาย 
ทั้งป 162,000 บาท  (หนึ่งแสนหกหมื่นสองพันบาทถวน) 

4.  เห็นสมควรมอบรองอธิการบดีฝายวางแผนและกองนโยบายและแผน  พิจารณา 
จัดสรรงบประมาณงบบํารุงการศึกษา  ที่จะเพิ่มขึ้นเปนคาจางชั่วคราวครั้งนี้ 

5.  หากเห็นชอบใหจางเหมาบริษัททําความสะอาดทั้ง 4  อาคาร  ใหกลุมงานพัสดุ 
ดําเนินการสอบราคาตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535  และที่แกไข 
เพิ่มเติม 

6.  ใหกรรมการตรวจรับงานควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานทําความสะอาด 
ของบริษัทรับเหมาทําความสะอาดใหรัดกุมยิ่งขึ้น 

มติท่ีประชุม 
1.  ใหกรรมการตรวจรับงานควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานทําความสะอาด 

ของบริษัทรับเหมาทําความสะอาดใหรัดกุมยิ่งขึ้น 
2.  ขอกําหนดในการจางขอใหผูบริหารและคณะกรรมการที่ดูแลความสะอาดของ 

อาคารตางๆ รวมกันพิจารณาขอกําหนดใหเปนที่พอใจแลวจึงทําการประกวดราคาการจาง 
ใหแตงตั้งคณะกรรมการตรวจรับคอยติดตามกํากับดูแลตอไป 

3.  ใหยกรางขอกําหนดในการจางใหชัดเจนสามารถควบคุมดูแลการปฏิบัติงานได 

ระเบียบวาระที่ 5.3  พิจารณาการรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ 

สาระสําคัญโดยยอ 
ขอเท็จจริง 
ตามที่คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดประชุมกรรมการบริหารคณะเมื่อวันที่ 20 

พฤษภาคม 2553  เวลา 09.00 น. ณ หองประชุม 2  ที่ประชุมไดขอใหคณะนําเสนอมหาวิทยาลัย 
เพื่อพิจารณาเรื่องการรับสมัครนักศึกษาภาคปกติในปการศึกษา  2554  ในสวนของคณะ 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเนื่องจากเห็นวาการเปดรับสมัครนักศึกษามีการดําเนินการไมสอดคลอง 
กับสถานการณปจจุบัน  สงผลใหสถาบันการศึกษาอ่ืนที่เปดรับโควตาและรับสมัครกอนลวงหนา ทํา 
ใหสามารถรับนักศึกษาไปกอนจํานวนมาก  ซึ่งกวามหาวิทยาลัยจะเปดรับสมัครโควตาหรือ 
รับสมัครเรียน  นักเรียนในโรงเรียนหลายแหงไดสมัครเรียนไปกับมหาวิทยาลัยอ่ืนหมดแลว ซึ่งเปน 
เหตุผลหนึ่งที่ทําใหคณะวิทยาศาสตรฯ มีนักศึกษามาสมัครเรียนนอย 

ขอกฎหมาย
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[2-16] 
พรบ.มรภ. พ.ศ. 2547 ม.31(1) ใหอธิการบดีมีอํานาจและหนาที่บริหารกิจการของ 

มหาวิทยาลัยใหเปนไปตามกฎหมาย ฯ ม.36  ใหคณบดีเปนผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบงานในคณะ 
ขอเสนอ/ความเห็น 
เพื่อเปนการแกปญญาการรับสมัครนักศึกษาในปการศึกษา 2554  ในสวนของคณะ 

วิทยาศาสตรฯ  จึงขอหารือแนวทางการรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ  ปการศึกษา 2554 ดังนี้ 
1.  คณะจะดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการฝายประชาสัมพันธ  เพื่อดําเนินการ 

ประชาสัมพันธรับนักศึกษาตั้งแตเดือนพฤศจิกายน 2553  เปนตนไป 
2.  คณะขอเปนผูดําเนินการรับสมัครนักศึกษา  โดยเริ่มตั้งแตเดือนพฤศจิกายน 2553 

เปนตนไปโดยจะรวบรวมใบสมัครไวที่คณะ แลวนําสงมหาวิทยาลัยในชวงที่มหาวทิยาลยัประกาศรบัสมคัร 
3.  การรับนักศึกษาโควตา  ขอใหมหาวิทยาลัยเรียกรายงานตัวและเก็บคาลงทะเบยีนกอน 

และแจงตัดชื่อ admission เนื่องจากปจจุบันนักศึกษารายงานตัวแลวไมมาเรียนจํานวนมาก 
มติท่ีประชุม 

เห็นชอบ แตงตั้งคณะกรรมการประชาสัมพันธและการรับสมัครนักศึกษาปการศกึษา2554 
-  มอบหมายรองอธิการบดีฝายวิชาการเปนผูยกรางโดยองคประกอบของ 

คณะกรรมการเปนผูแทนจากคณะตางๆที่คณบดีมอบหมาย  3-4  คน  เพื่ อทําหนาที่การ 
ประชาสัมพันธการรับสมัครนักศึกษา  ใหดําเนินการให เร็วขึ้นและเปนมาตรฐานเดียวกัน 
เริ่มดําเนินการตั้งแตเดือนสิงหาคม เปนตนไป 

ระเบียบวาระท่ี 5.4  พิจารณาการดําเนินงานหลังจากรับการตรวจประเมินผล 
การปฏิบัติราชการ ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 (รอบ 12 เดือน) 

สาระสําคัญโดยยอ 
ตามที่มหาวิทยาลัยไดรับการตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรอง 

การปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 (รอบ 12 เดือน) จากผูทรงคุณวุฒิและกรรมการ 
จาก สํานักงาน ก.พ.ร. เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2553 กองนโยบายและแผนไดดําเนินการจัดการ 
ประชุมสรุปผลการดําเนินงานหลังการประเมิน (Post  Audit  Meeting)  เมื่อวันที่ 9 และ 12 
กรกฎาคม 2553 เพื่อรวบรวมผลการดําเนินงาน สภาพปญหา อุปสรรคในการดําเนินการตาม 
ตัวชี้วัด ขอเสนอแนะที่ไดจากผูประเมิน จากนั้นนําขอมูลที่ไดมาศึกษาวิเคราะหและคนหาวิธีการ 
แกไข รวมถึงแนวปฏิบัติที่ดี โดยใชวิธีการมีสวนรวมจากหนวยงานและผูรับผิดชอบตัวชี้วัด
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[2-17] 
ขอกฎหมาย 

-ไมมี - 

ขอเสนอ/ความเห็น 
ผลจากการดําเนินการจัดประชุมดังกลาว ที่ประชุมมีมติใหนําขอเสนอแนะและแนว 

ทางการดําเนินการดังกลาวแจงตอคณะกรรมการบริหารงานมหาวิทยาลัย (กบ.) เพื่อพิจารณา ดังนี้ 
1.  สรุปผลการดําเนินงานจากการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 

2552 (รอบ 12 เดือน) 
2.  ทบทวนผลการดําเนินงานหลังการประเมิน 
3.  การกระจายตัวชี้วัดการดําเนินงาน 
4.  การจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการภายในมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ 2553 
5.  ขอความเห็นชอบในการนําเสนอเอกสารคําอธิบายตัวชี้วัด  (KPI Template) 

ประจําปงบประมาณ  2553 เพื่อใชเปนคูมือประกอบการทํางาน 
6.  ขอความเห็นชอบในการแตงตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบการจัดการความรูใน 

องคกร และแผนการจัดการความรู เพื่อใหอธิการบดีลงนาม 
7.  ขอความเห็นชอบ (ราง) แผนกลยุทธการพัฒนาสถาบันสูสากล  เพื่อนําเสนอสภา 

มหาวิทยาลัย 
8.  ขอความเห็นชอบ (ราง) แผนกลยุทธดานการพัฒนากําลังคนใหสอดคลองกับ 

การพัฒนางานของมหาวิทยาลัย เพื่อนําเสนอสภามหาวิทยาลัย 

มติท่ีประชุม 
เห็นชอบ  มอบกองนโยบายและแผนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป 

ระเบียบวาระที่ 5.5  โครงการจัดอบรมหลักสูตรระยะส้ันภาษาไทย สําหรับชาว 
ตางประเทศ 8 เดือน 

สาระสําคัญโดยยอ 
โครงการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นภาษาไทยใหกับนักศึกษาจีน  เปนโครงการ 

แลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมไทย-นานาชาติ  ภายใตการสนับสนุนของหนวยงานมูลนิธิทาง 
การศึกษานานาชาติ  ซึ่งมีสมาชิกกวา 50  ประเทศทั่วโลก  จัดโครงการเรียนรูดานภาษาและ 
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม  โดยมุงหวังเพื่อสรางความเขาใจอันดี  และการอยูรวมกันอยางมีความสุข 
ระหวางมวลมนุษยชาติ  โดยคัดเลือกเฉพาะเยาวชนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามเกณฑไปศึกษา
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[2-18] 
พํานักอยูกับครอบครัวอุปถัมภ  เปนเวลา 1 ป  นอกจากนี้ AYC ยังประสานงานโครงการแลกเปลี่ยน 
ภาษาและวัฒนธรรมอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ  สําหรับโครงการการเรียนการสอนภาษาไทยใหแกนักเรียนชั้น 
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)  ที่จะมาเรียนภาษาไทยที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นั้น 
ซึ่งไดรับการประสานงานจาก AYC เพื่อคัดเลือกใหเปนศูนยกลางดําเนินโครงการดังกลาว  จํานวน 
ชั่วโมงในการอบรม มีระยะเวลาเรียน 8 เดือน จํานวน 960  ชั่วโมง  โดยจัดการเรียนการสอนในชั้น 
เรียน จํานวน  840  ชั่วโมง สัปดาหละ  30  ชั่วโมง และกิจกรรมเสริมหลักสูตรนอกสถานที่ 
จํานวน 120 ชั่วโมง 

มติท่ีประชุม 
เห็นชอบ  ใหถือเปนโครงการบริการวิชาการเนื่องจากไมมีหลักสูตรใหเขาในเกณฑของ 

การบริการวิชาการของสถาบันวิจัยและพัฒนา  และใหดําเนินการจัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติตาม 
หลักเกณฑตอไป 

ระเบียบวาระท่ี 5.6  การขอปรับวุฒิการศึกษาในการเปดรับสมัครอาจารยประจํา 
ตามสัญญาสาขาวิชาภาษาจีน 

สาระสําคัญโดยยอ 
มหาวิทยาลัยอนุมัติใหคณะเปดรับสมัครอาจารยประจําตามสัญญาในวิชาภาษาจีน 

จํานวน 1 อัตรา  วุฒิปริญญาโท/เอก ไดดําเนินการเปดรับสมัครจํานวน 3 ครั้ง แตยังไมมีผูมาสมัคร 
ทราบขอมูลวานักศึกษาที่จบปริญญาโทภาษาจีนที่จบการศึกษาในประเทศไทยมีจํานวนไมเพียงพอตอ 
ความตองการ  โดยสวนใหญจะเลือกทํางานในภาคธุรกิจและในภาคการทองเที่ยวซึ่งไดเงินเดือนมากกวา 
คณะจึงขอเสนอที่ประชุมปรับวุฒิจากปริญญาโท/เอก เปนปรับลดวุฒิเปนปริญญาตรี/โท เพื่อนําเรื่อง 
เขาที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย (กบม.) พิจารณาปรับวุฒิตอไป 

มติท่ีประชุม 
เห็นชอบ  และใหนําเสนอในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย 

ครั้งตอไป 

ระเบียบวาระท่ี 5.7  คาธรรมเนียมพิเศษภาค กศ.บป 

สาระสำคัญโดยยอ 
ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  ในวันที่  9  กุมภาพันธ  2553 

พิจารณาเรื่องการกําหนดคาธรรมเนียมพิเศษภาค กศ.บป ของสาขาวิชาอาชีวอนามัยและความ
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[2-19] 
ปลอดภัย  และมติที่ประชุมเสนอใหแจงสาขาอ่ืน/หนวยงานที่ เกี่ยวของ พิจารณาและเสนอ 
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาปรับปรุงใหเรียบรอยในคราวเดียวกันนั้น  กองบริการการศึกษาได 
รวบรวมขอมูลของแตละคณะ/สํานักเรียบรอยแลวจึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร 
มหาวิทยาลัยโปรดพิจารณา 

ขอมูลการเสนอ  กําหนดคาธรรมเนียมพเิศษภาค กศ.บป. 

ลําดับ  คณะ  สาขาวิชา 
คาธรรมเนียมพิเศษ 

หมายเหตุ 
ปจจุบัน  ใหม 

1  ครุศาสตร  ทุกสาขาวิชา  500  500  เทาเดิม 
2  มนุษยศาสตรฯ  ทุกสาขาวิชา  500  500  เทาเดิม 
3  วิทยาศาสตรฯ  ทุกสาขาวิชา  500  500  เทาเดิม 

ยกเวน 
1. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย  2,000  500  ลดลง 1,500 บาท 
2. วิทยาการคอมพิวเตอร  800  500  ลดลง 300 บาท 
3. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  600  500  ลดลง 100 บาท 

4  วิทยาการจัดการ  ทุกสาขาวิชา  500  500  เทาเดิม 
5  สํานักวิทยบริการและ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ  1. คาบํารุงหองสมุด  300  300  เทาเดิม 
2. คาบํารุงเทคโนโลยีสารสนเทศ  300  300  เทาเดิม 

ขอมูลการเสนอ  กําหนดคาธรรมเนียมพเิศษภาค กศ.บป. 

ลําดับ  คณะ 
คาธรรมเนียมพิเศษ 

หมายเหตุ 
ปจจุบัน  ใหม 

1  คาบํารุงศูนยอางทอง  1,500 
2  คาบํารุงหองพยาบาลและสุขภาพ  100 
3  คากิจกรรมนักศึกษา  100 
4  คาบํารุงกีฬา  100  มหาวิทยาลัยเปนผูพิจารณา 

กําหนด 
5  คาขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม  300 
6  คาบัตรประจําตัวนักศึกษา  200 
7  คาประกันของเสียหาย  300 
8  คาปรับอากาศ  25 บาท : หนวยกิต
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[2-20] 
มติท่ีประชุม 

เห็นชอบ  การกําหนดคาธรรมเนียมพิเศษ ภาค กศ.บป. ตามที่คณะตางๆและสํานัก 
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศไดนําเสนอ  และมอบรองอธิการบดีฝายวิชาการนําเสนอ 
สภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบตอไป 

ระเบียบวาระท่ี 5.8  การดําเนินงานโครงการสหกิจศึกษา 

สาระสำคัญโดยยอ 
คณะวิทยาศาสตรฯ นําเสนอขอมูลแผนการดําเนินงานสหกิจศึกษา  ประจําปการศึกษา 

2553 โดยนําเสนอ  (ราง)  บันทึกขอตกลงความรวมมือโครงการสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พระนครศรีอยุธยากับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  และ(ราง) คําสั่งแตงตั้ ง 
คณะกรรมการดําเนินงานโครงการสงเสริมสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ประจําปการศึกษา 2553 

อธิการบดีใหขอเสนอแนะวา สหกิจศึกษาเปนโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับหลักสูตรการศึกษา 
จึงตองบรรจุไวในแผนการจัดการศึกษาและอยูในหลักสูตรที่จะจัดดวย  ซึ่งขณะนี้ยังไมไดดําเนินการ 
และยังไมมีโครงการ  กอนทําขอตกลงจะตองมีการพัฒนาโครงการและบรรจุโครงการสหกิจศึกษา 
เขาอยูในแผนพัฒนาของแตละคณะที่จัดการศึกษาและเปนแผนรวมของมหาวิทยาลัย 

มติท่ีประชมุ 
เห็นชอบ  โดยใหดําเนินการดังนี้ 
1.  เสนอโครงการสหกิจศึกษาและโครงการพัฒนาหลักสูตรใหมีสหกิจศึกษาและบรรจุใน 

แผนพัฒนาของทุกคณะที่ดําเนินการและนําเสนอตามข้ันตอนใหสภามหาวิทยาลัยอนุมัติตอไป 
2. นําโครงการทีน่ําเสนอแนบกับ(ราง) บันทกึขอตกลงความรวมมือโครงการสหกิจศึกษา 

ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องอ่ืนๆ 
ระเบียบวาระท่ี 6.1  รายงานเรื่องรักษาความปลอดภัย 

สาระสําคัญโดยยอ 
กองกลางไดจัดทําหนังสือแจงในชวงเดือนมิถุนายนไปยังองคการทหารผานศึก  เพื่อให 

เขามาสํารวจและเสนอราคาการรับเหมาโดยไดสงเจาหนาที่มาแลว  แตขณะนี้ยังไมไดสงเรื่องเขามา 
จึงไดทําเรื่องไปยังองคการทหารผานศึกอีกครั้งหนึ่งเพื่อใหทําใบเสนอราคากลับมาอีกครั้งหนึ่ง 

มติท่ีประชุม 
รับทราบ
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ระเบียบวาระท่ี 6.2  เรื่องสถานที่จอดรถและการตัดกิ่งไม 

สาระสําคัญโดยยอ 
คณบดีคณะมนุษยศาสตรฯ นําเสนอปญหาเรื่องสถานที่จอดรถยนตและรถจักรยานยนต 

ขอความอนุเคราะหภาคพื้นดินดําเนินการตัดตนไมและกิ่งไมเนื่องจากเปนชวงฤดูฝน 
ผูชวยอธิการบดีฝายบริหารไดแจงตอที่ประชุมวาไดดําเนินการแจกแบบสอบถามเพื่อ 

เก็บขอมูลประวัติรถและขณะนี้ผูใชรถจักรยานยนตกําลังทะยอยสงแบบสอบถามอยู 

มติท่ีประชุม 
รับทราบ  และมอบหมายใหผูชวยอธิการบดีฝายบริหารเรงรัดการจัดโซนพื้นที่และ 

กําหนดไวในเงื่อนไขการจางยามในเรื่องการจอดรถ  มอบอาจารยผูสอนสอดแทรกเรื่องที่จอดรถใน 
ระหวางการสอน อาจารยที่ปรึกษาใหชวยกําชับหากพบวานักศึกษาสาขาใด  ชั้นใดดําเนินการผิด 
วินัยจะตองแจงอาจารยที่ปรึกษา และคณบดีไดรับทราบเพื่อดําเนินการตอไป 

ปดประชุมเวลา เวลา  16.45 น. 
รศ.วันทนีย  แสนภักดี  ผูตรวจบันทึกการประชุม 
นางสาวภัครินทร  ภิญญา  ผูบันทึกการประชุม 
นางสาวนงคราญ  ปนแกว  ผูบันทึกการประชุม 
นางสาวปยะนุช  แสงมะฮะหมัด  ผูบันทึกการประชุม




