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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
คร้ังที่ 8/2555 

วันอังคารท่ี 1 พฤษภาคม 2555 เวลา 13.30 – 17.00 น. 
ณ หองประชุม 1 อาคาร 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

-------------------------------------------------- 
ผูท่ีมาประชุม 
1. ดร.บรูพาทิศ พลอยสุวรรณ อธิการบดี ประธาน 
2. รศ.วันทนีย แสนภักดี รองอธิการบดฝีายบริหาร กรรมการ 
3. ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุงพรหม รองอธิการบดฝีายวิชาการ กรรมการ 
4. นายจิรศักดิ์ ชุมวรานนท รองอธิการบดฝีายวางแผนและพฒันา กรรมการ 
5. ดร.ชิดชัย สนั่นเสียง รองอธิการบดฝีายวิจัยและบริการวิชาการ กรรมการ 
6. นายสุนทร โภชฌงค รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา กรรมการ 
7. นายทวีศักดิ์ จริตควร ผูชวยอธิการบดีฝายบริหาร กรรมการ 
8. ดร.อมรรัตน สนั่นเสียง คณบดีคณะครุศาสตร กรรมการ 
9. นางอรัญญา จงกลรัตน (แทน) คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร กรรมการ 
10. รศ.ดร.นพวรรณ ธีระพันธเจริญ คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กรรมการ 
11. รศ.ลํายอง ปลั่งกลาง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 
12. นายจําลอง ศรีสงา (แทน) ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กรรมการ 
13. นางสาวกันยารัตน โกมโลทก (แทน) ผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา กรรมการ 
14. นายชัยพฤกษ ชูดํา ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการ 
15. ดร.กมลวรรณ วรรณธนัง (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการ 

บัณฑิตศึกษา กรรมการ 

ผูเขารวมประชุม 
1. นางสุนทรี โพธิกุล ผูอํานวยการกองกลาง 
2. นางสาวเพลินตา โมสกลุ ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน 
3. นางสารภี พูลศิริ ผูอํานวยการกองพฒันานักศึกษา 

ผูไมมารวมประชุม 
1. นางลักขณา เตชวงษ ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา ติดภารกิจ 

เปดประชุม เวลา 13.30 น. 
ประธานพิจารณาจํานวนกรรมการที่มาประชุมและเห็นวาครบองคประชุมแลวจึงเปดการประชุม 

และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม



การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ครั้งที่ 9/2555 

[23] 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ 
ระเบียบวาระที่ 1.1 มอบหมายรองอธิการบดีฝายบริหารปฏิบัติหนาที่แทน 

สาระสําคัญโดยยอ 
เนื่องจากอธิการบดีมอบหมายใหรองอธิการบดีฝายบริหารปฏิบัติหนาที่เปนประธานการ 

ประชุมแทนไปพลางกอน  ขณะนี้อยูระหวางเดินทางกลับจากไปราชการที่กรุงเทพฯ เพื่อกลับมาเขารวม 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในเวลา 14.00 น. 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระที่ 2.1 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 7/2555 

สาระสําคัญโดยยอ 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยไดมีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

ครั้งที่ 7/2555 เมื่อวันอังคารที่ 17 เมษายน 2555 ณ หองประชุม 1 อาคาร 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พระนครศรีอยุธยา 

เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย นําเสนอรายงานการประชุม ครั้งที่ 7/2555 
เพื่อขอใหที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 

มต/ิความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้ งที่ 7/2555 

โดยไมมีการแกไข 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม 

ระเบียบวาระที่ 3.1 รายงานขอมูลการดําเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ครั้งที่ 7/2555 

สาระสําคัญโดยยอ 
เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย นําเสนอขอมูลการดําเนินงานและ 

ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2555 โดยไดแจงและ 
มอบใหหนวยงานและบุคคลที่เกี่ยวของดําเนินการตามมติแลว



การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ครั้งที่ 9/2555 

[24] 

ความเปนมา/เรื่องเดิม/ขอเท็จจริง 
1. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ไดมีมติกําหนดเปนแนวปฏิบัติใหเลขานุการนําเสนอ 

ที่ประชุมเพื่อทราบความคืบหนาหรือขอมูลการดําเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติทุกครั้งโดยบรรจุ 
เปนเรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งกอนดวย 

2. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มีการประชุม ครั้งที่ 7/2555 เมื่อวันอังคารที่ 
17 เมษายน 2555 เวลา 13.30 น. ณ หองประชุม 1 อาคาร 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
โดยมีสาระตามรายงานการประชุมฯ ในระเบียบวาระที่ 2.1 

3. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มีการประชุม ครั้งที่ 7/2555 เมื่อวันอังคารที่ 
17 เมษายน 2555 โดยมอบหมายใหฝายเลขานุการแจงไปยังหนวยงานและบุคคลที่เกี่ยวของปฏิบัติ 
ตามมติที่ประชุมในระเบียบวาระที่ 3.1 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.1 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะครุศาสตร 

สาระสําคัญโดยยอ 
 ไมมี  

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
 ไมมี  

ระเบียบวาระที่ 4.2 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

สาระสําคัญโดยยอ 
 ไมมี  

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
 ไมมี  

ระเบียบวาระที่ 4.3 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

สาระสําคัญโดยยอ 
 ไมมี  

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
 ไมมี 
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ระเบียบวาระที่ 4.4 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

สาระสําคัญโดยยอ 
 ไมมี  

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
 ไมมี  

ระเบียบวาระที่ 4.5 เรือ่งนําเสนอเพื่อทราบจากผูอาํนวยการสถาบนัอยุธยาศึกษา 

สาระสําคัญโดยยอ 
 ไมมี  

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
 ไมมี  

ระเบียบวาระที่ 4.6 เรื่องนําเสนอเพือ่ทราบจากผูอํานวยการสํานักวิทยบรกิารและ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

สาระสําคัญโดยยอ 
 ไมมี  

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
 ไมมี  

ระเบียบวาระที่ 4.7 เรื่องนําเสนอเพือ่ทราบจากผูอํานวยการสถาบนัวิจัยและพฒันา 

สาระสําคัญโดยยอ 
 ไมมี  

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
 ไมมี  

ระเบียบวาระที่ 4.8 เรื่องนาํเสนอเพือ่ทราบจากผูอํานวยการสํานกังานคณะกรรมการบณัฑติศกึษา 

สาระสําคัญโดยยอ 
 ไมมี  

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
 ไมมี 
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ระเบียบวาระที่ 4.9 เรื่องนําเสนอเพือ่ทราบจากผูอาํนวยการสํานกังานอธกิารบดี 

สาระสําคัญโดยยอ 
 ไมมี  

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
 ไมมี  

ระเบียบวาระที่ 4.10 เรือ่งนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีและผูชวยอธกิารบดี 

ระเบียบวาระที่ 4.10.1 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝายบริหาร 

สาระสําคญัโดยยอ 

 ไมมี  

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
 ไมมี  

ระเบียบวาระที่ 4.10.2 เรื่องนําเสนอเพือ่ทราบจากรองอธกิารบดฝีายวางแผนและพฒันา 

สาระสําคัญโดยยอ 
นายจิรศักด์ิ   ชุมวรานนท รายงาน 
1. สรุปรายงานการติดตามการดําเนินงานงบกลางโครงการใหความชวยเหลือฟนฟู 

ผูที่ ไดรับผลกระทบจากสถานการณอุทกภัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 ความกาวหนา 
ณ เดือนเมษายน 2555 รายการที่ไมไดผูกพันสัญญาภายในวันที่ 30 เมษายน 2555 จะถูกทบทวน 
โดยสํานักงบประมาณและสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ซึ่งทุกรายการไดผูกพันสัญญา 
เรียบรอยแลวจํานวน 185 ลานบาทและมีโทรสารดวนจากนายกรัฐมนตรีถึงกระทรวงมหาดไทยในเรื่อง 
รายการที่ตองเบิกจายตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2555 เนื่องจากเปนรายการที่อยู 
ในงบประมาณของคณะกรรมการเพื่อใหความชวยเหลือฟนฟูเยียวยาผูไดรับผลกระทบจากสถานการณ 
อุทกภัย (กฟย.) โดยขอใหทุกหนวยงานที่ไดรับงบประมาณฟนฟูฯ ใหเรงรัดในการดําเนินงานแมแตผูรับ 
จางหรือรายการที่ตองสงมอบครุภัณฑเพื่อใหสงเรื่องเบิกจายงบประมาณภายในเดือนสิงหาคม 2555 

อธิการบดี มอบหมายใหจัดทําบันทึกแจงมติที่ประชุมพรอมแนบหนังสือสั่งการของ 
นายกรัฐมนตรีเปนมติครม. ใหคณะกรรมการจัดซื้อจัดจางทราบรวมทั้งหนวยงานตนสังกัดหรือดูแล 
โครงการนั้น  คณะ/สถาบัน/สํานัก ที่มีพื้นที่ดูแลในสวนโครงการแตละจุดและสงคณะกรรมการจัดซื้อ 
จัดจางแตละชุด เพื่อแจงทุกรายการทราบถึงการเบิกจายภายในเดือนสิงหาคม 2555 

2. ตามปฏิทินงบประมาณ ป พ.ศ. 2556 อยู ในชวงที่ ครม. อนุมัติกรอบวงเงินแลว 
และขณะนี้สวนราชการที่เปนกระทรวงตนสังกัดอยูในกระทรวงทบทวน/ปรับเปลี่ยน/ลด  ไดมีหนังสือ 
สั่งการมาวาหากมหาวิทยาลัยจะปรับเปลี่ยนภายในวันที่ 2 พฤษภาคม 2555 วงเงินของสวนราชการไดรับ 
ประมาณ 264 ลานบาทเศษ ซึ่งไดรับงบประมาณวิจัยเพิ่มเปนจํานวน 6 ลานบาท และงบบริการวิชาการ
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จํานวน 7 ลานบาทเศษ สวนรายละเอียดที่ชัดเจนกองนโยบายและแผนจะจัดทําหนังสือเวียนแจงใหรับทราบ 
ตอไป 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.10.3 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝายวิชาการ 

สาระสําคัญโดยยอ 

 ไมมี  

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
 ไมมี  

ระเบียบวาระที่ 4.10.4 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ 

สาระสําคัญโดยยอ 
ดร.ชิดชัย  สน่ันเสียง  รายงาน 
เรื่องเรงดวนจากเครือขายบริการวิชาการขอเชิญชวนอาจารยแตละคณะสมัครเปนนักวิจัย 

เพื่อเขารวมโครงการฟนฟูฯ โดยสงรายช่ือคณาจารยมายังสถาบันวิจัยและพัฒนาภายในเวลา 11.00 น. 
วันที่ 2 พฤษภาคม 2555 เพื่อสรุปรายช่ือสงไปยังมหาวิทยาลัยเชียงใหม 

อธิการบด ี มอบหมายใหสถาบันวิจัยและพัฒนาทําบันทึกแจงไปยังแตละคณะเพื่อให 
คณาจารยที่สนใจที่จะรวมเปนผูวิจัยในการติดตามโครงการฟนฟูโดยผานคณบดีพิจารณาสงแยกแตละ 
คณะใหอาจารยลงนามในชองเขารวมหรือชองไมเขารวม เพื่อใหรับรูรับทราบโดยทั่วกันผานคณบดี 
แตละคณะ 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.10.5 เรือ่งนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธกิารบดฝีายกิจการนกัศกึษา 

สาระสําคัญโดยยอ 
 ไมมี  

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
 ไมมี 
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ระเบียบวาระที่ 4.10.6 เรื่องนําเสนอเพือ่ทราบจากผูชวยอธิการบดฝีายบริหาร 

สาระสําคัญโดยยอ 
นายทวีศักด์ิ  จริตควร  รายงาน 
เพื่อประโยชนในการติดตามงบฟนฟูฯ ตามแบบบันทึกประจําวันผูควบคุมงานปรับปรุง 

กอสราง งบฟนฟูอุทกภัยน้ําทวม ป 2555 และเพื่อใหเปนมาตรฐานในการบันทึกขอมูลขอให 
ทุกหนวยงานใหรายงานตอคูสัญญาและรายงานตออธิการบดีทุก 7 วัน โดยจัดทําสําเนา 1 ชุด พรอม 
ภาพถาย สามารถเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการไดแตตองไมเพิ่มเงิน ไมเพิ่มเวลา และตองแจงให 
คณะกรรมการตรวจรับและคณะกรรมการควบคุมงานทราบดวย และใชเปนหลักฐานคูขนานในการ 
เบิกจายวาหนางานทําอะไรหรือไม หากเกิดปญหามีสาเหตุจากสิ่งใด ซึ่งวันเริ่มตนโครงการของแตละ 
งานจะไมเทากัน และมีเอกสารหลักฐานไวสําหรับคณะกรรมการตรวจสอบงบประมาณฟนฟู 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
อธิการบดีมอบหมายดังนี้ 
1. ใหประชุมคณะกรรมการจัดซื้อจัดจางทุกรายการภายในวันที่ 4 พฤษภาคม 2555 และ 

ช้ีแจงใหทราบ พรอมกับเอกสารคูมือในการปฏิบัติงานใหคณะกรรมการทุกทานทุกชุดทราบ 
2. ฝายเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยบันทึกแจงไปยังหนวยงานตาง ๆ 

รับทราบถึงแนวปฏิบัติตามที่นายทวีศักดิ์  จริตควร รายงานเพื่อชวยตรวจสอบเรงรัด/กํากับดูแลในสวน 
ของตนเอง 

3. กองนโยบายและแผนติดตามกํากับตามแผนงบประมาณที่เสนอไปยังสํานักงบประมาณ 
ใหเสร็จสิ้นภายในเดือนสิงหาคม 2555 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องนําเสนอเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระที่ 5.1 ขอความเห็นชอบการทําโครงการสหกิจศึกษาหรือจัดตั้งสํานักงาน 
ประสานงานสหกิจศึกษา 

สาระสําคัญโดยยอ 
รศ. ลํายอง  ปลั่งกลาง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ นําเสนอเหตุผลความจําเปนในการ 

จัดทําโครงการสหกิจศึกษาหรือจัดต้ังสํานักงานประสานงานสหกิจศึกษา 
ดวยคณะวิทยาการจัดการ  ไดรับความเห็นชอบหลักสูตรที่มีสาขาสหกิจศึกษา จํานวน 

4 หลักสูตร ดังนี้ 
1) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการทองเที่ยว 
2) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส 
3) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 

4) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย
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ซึ่งในการดําเนินงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสหกิจศึกษา จําเปนตองมี 
มาตรฐานและแนวทางการดําเนินการอยางเหมาะสมและสอดคลองกับมาตรฐานการดําเนินงานสหกิจ 
ศึกษาไทย  ซึ่งควรมีหนวยงานที่จะอํานวยความสะดวก และประสานงานที่เกี่ยวของ  แมคณะไดมี 
แนวทางการทํางานอยูบางสวนแลวก็ตาม  แตเพื่อใหการดําเนินการมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับ 
แนวทางของโครงการสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัย 

รศ.ดร.นพวรรณ  ธีระพันธเจริญ คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ใหความ 
คิดเห็นวา เนื่องจากคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีหลักสูตรที่มีสหกิจศึกษาจํานวน 2 หลักสูตร 
และคาดวาในป 2556 และ 2557 จะมีอีกจํานวน 2 หลักสูตรที่จะเปดดําเนินงานสหกิจศึกษา และ 
สถาบันอุดมศึกษามีมาตรการชัดเจนที่จะสนับสนุนใหสถาบันอุดมศึกษาดําเนินการสอนที่ตองมีโครงการ 
สหกิจศึกษาดวย และเสนอขอดีขอเสียของการดําเนินงานสหกิจศึกษาแบบแยกคณะและรวมเปน 
หนวยงานกลางคือ 

หากใหเปนความรับผิดชอบของคณะตาง ๆ เปนผูดําเนินการจะมีปญหาในเรื่อง 
การดําเนินการ คือ 1) บุคคลากรที่ดูแลในเรื่องสหกิจศึกษาของแตละคณะ 2) ทรัพยากรอื่น ๆ เชน 
โทรศัพท/โทรสาร เพื่อติดตอกับสถานประกอบการ 3) ไมเกิดเอกภาพในการทํางาน เชน การที่แตละ 
คณะสงนักศึกษาไปฝกงานโครงการสหกิจศึกษา หรือการเตรียมการเพื่อเชิญสถานประกอบการมาคัดตัว 
นักศึกษา การวางมาตรฐานคูมือในการพิจารณารับนักศึกษาในโครงการจะดําเนินการในชวงเวลาตางกัน 

หากจัดตั้ งหนวยงานสวนกลาง ขอดี คือ 1) ทํ าใหประหยัดการใชทรัพยากร 
2) การประสานงานเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน 3) คณะอื่น ๆ ที่มีแนวทางจะเปดหลักสูตรที่มีสหกิจศึกษา 
สามารถมาใชทรัพยากรรวมกันได  ทําใหสามารถประหยัดทรัพยากรมากขึ้น 

ดร.ชิดชัย  สน่ันเสียง รองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ ใหขอสังเกตวาจากการ 
ไดเขารวมประชุมเครือขายภาคกลางตอนบน  แตละมหาวิทยาลัยอภิปรายเรื่องสหกิจศึกษากันมากมาย 
และมหาวิทยาลัยอื่น ๆ มีวิธีการจัดตั้งอยางไร  และเครือขายภาคกลางตอนบนมีเครือขายในการจัดตั้ง 
หรือไม ควรศึกษาขอมูลเหลาน้ีประกอบดวย 

รศ. ลํายอง  ปลั่งกลาง  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ช้ีแจงวา การอบรมสหกิจศึกษาและ 
รวมกิจกรรมตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับสหกิจศึกษา  ทุกคณะจะไปรวมงานและทราบกันเปนอยางดีวามี 
มาตรฐานที่ถูกกําหนดโดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) แตหากมหาวิทยาลัยจะ 
ดําเนินการแตกตางไปจากนี้สามารถทําไดตามผลดีและผลเสีย  คณะวิทยาการจัดการไดมีการไปศึกษา 
ดูงานในหลายมหาวิทยาลัย โดยผูที่จะทําสหกิจศึกษาแตละคณะที่แยกดําเนินการเองภายใน 
มหาวิทยาลัยตองมีความเขมแข็งเพียงพอ เชน มหาวิทยาลัยบูรพาแยกใหคณะดําเนินการ แตสําหรับ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาจะมีความเขมแข็งเพียงพอหรือไม ในการใชทรัพยากรสําหรับ 
การดําเนินงานสหกิจศึกษาจะมีปญหาหรือไม  รวมทั้งความไมเปนเอกภาพที่จะเกิดข้ึนในมหาวิทยาลัย 
เล็กๆ จึงมีความเห็นวาควรจะดําเนินการในภาพรวมของมหาวิทยาลัย  กลุมเครือขายภาคกลางมีศูนยอยู 
ที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต 

นายจิรศักด์ิ  ชุมวรานนท  รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา เสนอความคิดเห็นวา 
เห็นดวยกับหลักการที่จัดใหมีหนวยสหกิจศึกษาในระดับสถาบัน ตามมาตรฐาน สกอ. เปนศูนยสหกิจ 
ศึกษา  สวนระดับคณะเปนหนวยประสานงาน โดยรายงานตรงตอฝายวิชาการกํากับดูแล
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รศ.วันทนีย  แสนภักดี  รองอธิการบดีฝายบริหาร การจัดทําโครงสรางหนวยงานภายใน 
สามารถทําได และนํามาพิจารณาโครงสรางสหกิจศึกษาตองทําอยางไร จากขอมูลนอกจากมหาวิทยาลัย 
จะตองจัดตั้งศูนยระดับมหาวิทยาลัยและคณะเปนทีมงาน  มีคณาจารยเปนผูประสานงาน  และยังมี 
เกณฑมาตรฐานการบริหารงานสหกิจศึกษา ซึ่งเปนผลดีหากมหาวิทยาลัยมีหนวยงานกลางในการ 
ดําเนินงานสหกิจศึกษารับผิดชอบประสานงานตาง ๆ ระหวางหนวยงานผูใชบัณฑิต  และหาก 
จําเปนตองมีนักวิชาการสหกิจศึกษาในกรณีที่จัดตั้งศูนยแลวในการจัดสรรกรอบอัตรากําลังอาจมี 
การจัดสรรเจาหนาที่นักวิชาการสหกิจศึกษา และขอใหคณบดีคณะวิทยาการจัดการไดไปศึกษาขอมูล 
และวิธีการในการของบประมาณอยางไร 

ดร.อมรรัตน  สน่ันเสียง คณบดีคณะครุศาสตร ใหขอเสนอแนะวา ภาระหนาที่เมื่อ 
ชัดเจนแลวสถานที่ก็สามารถมีได  สวนอัตรากําลังตองมีภาระงานวาคืออะไร ผูปฏิบัติงานตองทําหนาที่ 
อะไรบาง 

ผศ.ดร.วิมลพรรณ  รุงพรหม รองอธิการบดีฝายวิชาการ ไดใหความเห็นวามหาวิทยาลัย 
มีการดําเนินการเรื่องฝกงานในลักษณะที่เปน Internship ซึ่งหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ 
ทองเที่ยว หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส  สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชา 
การบริหารทรัพยากรมนุษย มหาวิทยาลัยมีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดสหกิจศึกษาอยูแลวสามารถ 
ดําเนินการได งบประมาณที่จะนํามาใชในสวนกลางหรือในสวนของคณะก็สามารถที่จะดําเนินการไดและ 
ห ลั ก สู ต ร ที่ เ ป น ส ห กิ จ ส ว น ใ ห ญ ตั้ ง แ ต มี 2 5 5 4 เ ป น ต น ม า เ พิ่ ง เ ริ่ ม ต น ใ น ส ว น ข อ ง 
การเตรียมการจะใชเวลาประมาณ 23 ป ในการดําเนินการในเรื่องสหกิจศึกษาได  แตแนวปฏิบัติเปน 
เรื่องของหลักสูตรและการจัดการศึกษา  เพราะหากมหาวิทยาลัยจัดตั้งศูนยข้ึนมา  กองบริการการศึกษา 
ไมมีเจาหนาที่ตองตั้งหนวยงานข้ึนมาใหรองอธิการบดีฝายวิชาการกํากับดูแลได แตเนื่องจากยังไมมี 
เจาหนาที่ ซึ่งคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  และคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  ก็มีหลักสูตร 
สหกิจศึกษาเชนเดียวกัน ซึ่งในสวนนี้มีแนวทางในการดําเนินการอยางไร  การทําสหกิจศึกษาใหประสบ 
ความสําเร็จทําไดยาก  ตัวอยางเชน Internship ของคณะครุศาสตรซึ่ง ดร.ชมพูนุท  สุขหวาน ทําในเรื่อง 
การฝกสอนเต็มระบบคณะวิทยาการจัดการอาจจะจัดตั้งไดเมื่อมีความเขมแข็งหลายปแลวแตละคณะ 
บรรจุเปนโครงการแลวดึงออกมาจัดทําเปนศูนยสหกิจศึกษาในภายหลังจะดีกวาหรือไม 

รศ.ดร.นพวรรณ  ธีระพันธเจริญ  คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กลาววา 
ขอดีของการจัดตั้งศูนยสหกิจศึกษาระดับมหาวิทยาลัยจะทําใหประหยัดทรัพยากร ซึ่งทุกสาขา 
ทุกคณะที่เปดสหกิจศึกษาตองจัดเตรียมสิ่งเดียวกันทําใหทรัพยากรตองเพิ่มข้ึนทุกคณะ ข้ันตอน 
การทํางานเหมือนกัน เชน จัดทําคูมือ จัดอบรมอาจารยทั้ง 3 ระดับ คือ ผูบริหาร อาจารยผูสอน 
อาจารยนิเทศใหเขาใจสหกิจศึกษา ในการเชิญวิทยากรแตละครั้งแตละคณะตองเสียคาใชจาย  รวมถึง 
การเชิญสถานประกอบการมาพูดคุยเพื่อจัดทําเกณฑในการรับนักศึกษา หากแตละคณะตางดําเนินการ 
เองคิดวาไมใชสิ่งที่ดี และไมเกิดประสิทธิภาพ ทั้งนี้คณะที่จะเปดสหกิจศึกษาจะตองชวยเขียนภาระงาน 
เจาหนาที่ที่จะตองปฏิบัติงานวามีหนาที่อะไรบาง สิ่งที่ตองใชในการดําเนินการมีอะไรบาง ซึ่งทุกสาขา 
เขียนไวในแผนของหลักสูตรทําใหงายข้ึน สวนในเรื่องปญหาข้ันตอนการดําเนินงานเปนข้ันตอนตอไป 
แตในเรื่องการจัดต้ังศูนยในเมื่อมีบรรจุในหลักสูตรควรมีคนที่มาทําหนาที่ในหนวยงานยอย การประเมิน 
หนวยงานยอยซึ่งข้ึนตรงกับกองบริการการศึกษา การประเมินการทํางานของนักศึกษาเปนหนาที่ของ
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อาจารยที่ทุกคณะ  ทุกสาขาที่รับผิดชอบสหกิจกําหนดกฏเกณฑรวมกัน แตปญหาของการดําเนินการ 
สหกิจศึกษาที่ผานมา ซึ่งเจาหนาที่ตองเปนผูสํารวจสถานะภาพของสถานประกอบการวายังคงอยูหรอืไม 
และยังมีคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยที่ใหการสนับสนุน แมการดําเนินการจะมีปญหาจาก 
การเริ่มตนก็ควรเรียนรู รวมพัฒนาไปดวยกัน 

รศ. ลํายอง  ปลั่งกลาง  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ช้ีแจงวา รูปแบบที่นําเสนอเปน 
มาตรฐาน มหาวิทยาลัยควรดําเนินการในสิ่งที่เหมาะสมถูกตอง จึงเห็นวาควรจัดต้ังศูนยสหกิจศึกษาใน 
สวนกลางจะเหมาะสมกวา  ในสวนของสถานที่ดําเนินการสามารถจัดต้ังที่อาคารคณะวิทยาการจัดการได 
และนําทรัพยากรมาบริหารจัดการรวมกันจะทําใหสะดวก  มีความคลองตัว  และมีผูชวยในการกํากับ 
ดูแลเรื่องของมาตรฐานสหกิจศึกษาไดเหมาะสมยิ่งข้ึน 

ผศ.ดร.วิมลพรรณ  รุงพรหม รองอธิการบดีฝายวิชาการ ช้ีแจงวา หากคณะเขมแข็งได 
ก็มีความยินดีใหดําเนินการ  ซึ่งมาตรฐานการดําเนินงานสหกิจศึกษาไทย  สมาคมสหกิจศึกษาไทย 
พยายามพลักดันใหเกิดข้ึน ปญหาทุกคนมุงเขาสูสหกิจศึกษาแตตองมองถึงคุณภาพของนักศึกษาที่จะ 
เขาสูระบบสหกิจศึกษามีความพรอมหรือไมหากทุกวันนี้ยังมีนักศึกษาถูกคัดช่ือออก ไมมีวุฒิการศึกษา 
หรือเปดรับสมัครนักศึกษารอบสาม  เปนเรื่องที่มหาวิทยาลัยตองเตรียมความรูของนักศึกษากอน 
สวนประกอบอื่น ๆ แตจะนําไปรวบรวมขอมูลที่ผานมาวามีการดําเนินการไปอยางไรบาง แตใหทั้ง 
3 คณะที่มีสหกิจศึกษาใหจัดทําโครงการเสนอข้ึนมาวามีการดําเนินการอยางไร ปญหาคือนักศึกษา 
จํานวน 30 คน จะสามารถเขาสหกิจศึกษาไดเพียงแค 56 คน ซึ่งมีคุณสมบัติตามเกณฑที่สถานประกอบ 
กําหนดแมกระทั่งแผนการเรียนที่มี 2 แผนการเรียน สาขาวิชามีความพรอมหรือไมในการนิเทศนักศึกษา 
สหกิจศึกษา

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
เห็นชอบในหลักการจัดตั้งศูนยสหกิจศึกษา และมอบหมายใหคณะวิทยาการจัดการ 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร โดยนําความเห็นของ 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยไปประกอบการจัดทําโครงการสหกิจศึกษาเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อ 
จัดทํ าประกาศจั ดตั้ ง ศูนย สหกิ จ ศึกษาต อ ไป   โดยมี แนวทางการจั ดตั้ ง ส วนงานจํ านวน 
2 แนวทาง คือ 

1) แนวทางจัดตั้งสวนงานภายในซึ่งมีหลักเกณฑตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา (สกอ.) 

2) แนวทางตามมาตรฐานการดําเนินงานสหกิจศึกษาไทย 

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ 

ระเบียบวาระที่ 6.1 มาตรการปรับปรุงอัตรากําลังของสวนราชการ (โครงการเกษียณอายุ 
กอนกําหนด) ปงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ออกจากราชการวันที่ 
1 ตุลาคม 2555)
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สาระสําคัญโดยยอ 
ผูอํานวยการกองกลาง นําเสนอขอมูล เรื่อง มาตรการปรับปรุงอัตรากําลังของสวนราชการ 

(โครงการเกษียณอายุกอนกําหนด) ปงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ออกจากราชการวันที่ 1 ตุลาคม 2555) 
ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ. ดวนที่สุด ที่ นร 1008.2/8 ลงวันที่ 24 เมษายน 2555 ตามสิ่งที่สงมาดวย 
และไดดําเนินการแจงใหทุกสวนราชการไดรับทราบแลว 

อธิการบด ี กลาววา  ข้ันตอน หลักเกณฑเปนไปตามกระบวนการตามเอกสารแนวปฏิบัติ 
เมื่อคํานวณแลวไดจํานวนรอยละของกลุมเปาหมายที่ตองการเขารวมเปนโควตา  แลวจึงดําเนินการตาม 
ข้ันตอนเพื่อคิดคํานวณสรรหาตัวบุคคล มหาวิทยาลัยตองกําหนดวิธีการหรือมาตรการใดเกี่ยวกับเงื่อนไข 
ในการพิจารณาเรื่องนี้เพื่อเปนประโยชนตอหนวยงาน ตอการบริหารงาน โดยนําขอเสนอของคณะ 
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยประกอบการพิจารณาตอไป 

การบริหารจัดการ  ใหสวนราชการพิจารณาความจําเปนเหมาะสม ในการกําหนด 
หลักเกณฑเงื่อนไขในการอนุมัติไดเพื่อไมใหเกิดความเสียหาย  โดยคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
พิจารณากําหนดหลักเกณฑเงื่อนไขในการอนุมัติสามารถพิจารณาได 2 ประเด็น คือ 1) ความตองการ 
สวนบุคคล 2) ความตองการสวนมหาวิทยาลัย 

อธิการบด ี ใหความเห็นวา  ในฐานะที่เปนสวนหนึ่งของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
เห็นวายังไมควรมีมาตรการการเขารวมโครงการเกษียณอายุกอนกําหนดปงบประมาณ พ.ศ. 2556 
(ออกจากราชการวันที่ 1 ตุลาคม 2555) เนื่องจากมหาวิทยาลัยตองการรักษาบุคคล  รักษาอัตรา 
ขาราชการไว 

นายจิรศักดิ์  ชุมวรานนท  รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา ใหขอเสนอแนะใน 
การคํานวณอายุขอใหตรวจสอบใหละเอียดถ่ีถวนเพราะอาจทําใหกระทบถึงสัดสวนในการเขากลุมของ 
รอยละ 

ผศ.ดร.วิมลพรรณ  รุงพรหม รองอธิการบดีฝายวิชาการ ช้ีแจงวา ขาราชการเกษียณอายุ 
กอนกําหนดมีในระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาเปนสวนใหญ ซึ่งมหาวิทยาลัยจะไมกําหนด 
เนื่องจากเสียอัตรา เพราะทําใหมหาวิทยาลัยเสียผลประโยชน 

ดร.อมรรัตน  สน่ันเสียง คณบดีคณะครุศาสตร ใหขอเสนอแนะวา เห็นดวยในหลักการ 
ของการรักษาอัตราขาราชการที่จะขาดหายไป  ยกเวนหากในกรณีที่ผูประสงคเกษียณอายุกอนกําหนด 
เนื่องจากมีโรคประจําตัวรายแรง 

ผศ.ดร. วิมลพรรณ รุ งพรหม รองอธิการบดีฝายวิชาการ ใหขอเสนอแนะว า 
เมื่อพิจารณาดูเงื่อนไขมีหลักการความสมัครใจของผูเขารวมโครงการ  ในกรณีเจ็บปวยตองมีการสอบถาม 
ผูมีสิทธิ์หรือไม มีการประชาสัมพันธทั่วถึงหรือไม 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
1. รับทราบจํานวน ข้ันตอน หลักเกณฑและกระบวนการตามโครงการเกษียณอายุกอน 

กําหนด ปงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ออกจากราชการวันที่ 1 ตุลาคม 2555) 
2. มอบหมาย กองกลาง กลุมงานบริหารงานบุคคลคํานวณจํานวนตัวเลข จํานวนผูเขารวม 

โครงการเกษียณอายุกอนกําหนด และผูมีสิทธ์ิ นําแจงใหทุกหนวยงานรวมทั้งผูมีสิทธ์ิรับทราบเพื่อ 
ดําเนินการตอไป
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3. มหาวิทยาลัยยังไมควรมีมาตรการการเขารวมโครงการเกษียณอายุกอนกําหนด 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2556 (ออกจากราชการวันที่ 1 ตุลาคม 2555) เนื่องจากมหาวิทยาลัยตองการรักษา 
บุคคล  รักษาอัตราขาราชการไว หากมีอาจารยที่เขากรณีพิเศษเกิดผลกระทบตอชีวิต หรือความเปนอยู 
ใหนําเสนอพิจารณากอนวันที่ 18 พฤษภาคม 2555 

4. ใหนําความเห็นของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเสนอตอคณะกรรมการ 
บริหารงานบุคคล (ก.บ.ม.) ตอไป 

ระเบียบวาระที่ 6.2 รายงานการควบคุมภายใน ประจําป 2554 เพื่อเสนอลงนามหนังสือ 
รับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน และลงนามในหนังสือ 
ราชการ 

สาระสําคัญโดยยอ 
นางสาววนิดา  อินทรลักษณ นําเสนอรายงานการควบคุมภายใน ประจําป 2554 เพื่อ 

นําสงหนวยงานตรวจสอบภายในระดับกระทรวงและคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน  นําเสนอใน 
ภาพรวมขององคกรโดยรวบรวมจากหนวยตรวจสอบหนวยงานยอยภายในมหาวิทยาลัย  ตามแบบ 
ปอ.3 เปนการควบคุมหนวยงานภายในของคณะตาง ๆ  และทําการประเมินความเสี่ยงตามแบบ ปอ.2 
เปนภาพรวมของมหาวิทยาลัย โดยหนวยตรวจสอบภายในจะรวบรวมสรุปตามแบบ ปอ. 1 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ คณะใดหนวยงานใดตองการแกไขเพิ่มเติมขอมูลใหตรงขอเท็จจริงดําเนินการให 

เสร็จสิ้นภายในวันพุธที่ 2 พฤษภาคม 2555 หากไมมีหนวยงานใดแจงกลับมาจะถือวาหนวยงานยอมรับ 
ตามที่หนวยตรวจสอบภายในนําเสนอ 

ระเบียบวาระที่ 6.3 รายงานประมาณการคาใชจายพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
ประจําป พ.ศ. 2555 

สาระสําคัญโดยยอ 
นางสารภี  พูลศิริ  ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา นําเสนอรายงานประมาณการ 

คาใชจายพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  ประจําป พ.ศ. 2555 และจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
ประจําป พ.ศ. 2555 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบ.) ครั้งที่ 5/2555 มอบหมาย 
รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษาและผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษาทบทวนและปรับปรุงแกไขแลว 
นําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาอีกครั้งในการประชุมคราวตอไป โดยใช 
หลักการดังนี้ 

1) ใหพิจารณารายการคาใชจายที่แทจริงทุกกิจกรรมและรวมงบประมาณที่ตองใช 
2) แหลงเงินงบประมาณมาจากแหลงใด  และมีจํานวนเทาใด  เพียงพอกับคาใชจายหรือไม และ 

หากไมเพียงพอจะเพิ่มจากรายรับ (แหลงรายได : เงินบํารุงการศึกษา/คาลงทะเบียน) ไดหรือไม
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3) หากดําเนินการเต็มที่แลวไมเพียงพอจึงใหใชเงินสวัสดิการในรายการที่จําเปนหรือ 
รายการที่ไมสามารถเบิกจายจากงบปกติได 

4) หากจําเปนตองออกระเบียบ/ประกาศที่เกี่ยวของใหดําเนินการเพื่อใหสามารถเบิกจาย 
ไดตอไป 

กองพัฒนานักศึกษาไดเชิญประชุมผูที่เกี่ยวของใหปรับลดงบประมาณตามที่เสนอ 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอภิปรายกันอยางกวางขวางและใหขอเสนอแนะดังนี้ 
นายชัยพฤกษ   ชูดํ า  ผู อํ านวยการสํ านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

และ รศ.ดร.นพวรรณ  ธีระพันธเจริญ  คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ใหขอเสนอแนะวา 
รายการที่ 1 หนา 3 คาอาหารเย็นฝายพิธีการไมควรตัดออกใหมีอยูแตควรพิจารณาวาจะใชงบประมาณ 
จากสวนใด 

อธิการบดี ใหขอเสนอแนะ ดังนี้ 
1. ควรตั้งเปนงบประมาณปกติประจําป 
2. ในขณะที่ปรับลดไดมีรายการใดที่สามารถปรับลดเพื่อไมตองหางบประมาณอื่นมา 

เพิ่มเติมภายหลัง 
3. ปงบประมาณตอไปกิจกรรมปกติใหตั้งจากงบ บกศ. ปกติ หากไมสามารถตั้งเปน 

งบปกติไดใหแกไขระเบียบเพื่อเก็บคาธรรมเนียมลงทะเบียนบัณฑิตเพิ่มขึ้นใหเพียงพอตอคาใชจาย 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
เห็นชอบตามที่เสนอและขอใหปรับตามขอเสนอแนะของผูอํานวยการสํานักวิทยบรกิารและ 

เทคโนโลยีสารสนเทศและคณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ระเบียบวาระที่ 6.4 การจัดมหกรรมศิลปวัฒนธรรมอยุธยาและนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 

สาระสําคัญโดยยอ 
ดร.ชิดชัย  สนั่นเสียง รองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ นําเสนอขอมูลพื้นฐานระดับ 

กิจกรรมยอยโครงการมหกรรมศิลปวัฒนธรรมอยุธยาและนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ วงเงินงบประมาณ 
9,000,000 บาทใหทําจัด Event จํานวน 3 ชาติ ใชงบประมาณชาติละ 3,000,000 บาท เพื่อเปน 
การสงเสริมการทองเที่ยวสรางความสัมพันธอันดีกับนานาชาติและประชาสัมพันธมรดกโลกสูนานาชาตริะดบั 
โลกตลอดจนเตรียมความพรอมเปนเจาภาพจัดงาน World Expo 2020 ตอไป ซึ่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ใหมหาวิทยาลัยสงขอมูลงบประมาณโครงการและผูรับผิดชอบ และเปาหมายประเทศในการจัดกิจกรรม 
ภายในวันที่ 1 พฤษภาคม 2555 จึงขอความเห็นคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาคัดเลือก 
เปาหมายประเทศในการจัดกิจกรรมจํานวน 3 ชาติ ขอเสนอดังนี้ โปตุเกส  ฝรั่งเศส และฮอลันดา 
(เนเธอแลนด) โดยมีเปาหมาย คือ 

1. มีความสัมพันธอันดีระหวางอยุธยากับนานาชาติ 
2. จํานวนนักทองเที่ยวและรายไดจากการทองเที่ยวเพิ่มขึ้น 
3. นักทองเที่ยวชาวไทยและนักทองเที่ยวชาวตางประเทศรับรูบทบาทและความสําคัญของ 

มรดกโลกพระนครศรีอยุธยา
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4. โอกาสที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาไดรับการคัดเลือกใหเปนผูจัดงาน World Expo 2020 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
 ประเด็นการพิจารณาเลือกเปาหมายประเทศในการจัดกิจกรรม 

1) เลือกประเทศที่จะดําเนินการที่มีความสัมพันธกับไทย 
2) มีบทบาทในเวทีของการเลือก World Expo 2020 

 จํานวนครั้งที่ตองการจัดกิจกรรม 
1) ครั้งที่ 1 งานศิลปวัฒนธรรมอาเซียน 
2) ครั้งที่ 2 ประเทศฝรั่งเศสกับประเทศที่อยูในโซนฝรั่งเศส หรือ ฮอลันดา 
3) ครั้งที่ 3 ประเทศอินเดียกับประเทศที่อยูในกลุมเอเชียใต เชน ปากีสถาน 

อิหราน (เปอรเซีย) 
 ตั้งคณะกรรมการดําเนินงานโครงการ มอบหมาย ดร.ชิดชัย สนั่นเสียง เปนประธาน 

สถาบันอยุธยาศึกษา เปนเลขานุการ  คณะกรรมการประกอบดวยผูแทนที่ดูแลเรื่อง 
ศิลปวัฒนธรรมของแตละคณะ 

ระเบียบวาระที่ 6.4 การดําเนินงานซอมหองเรียนชั้นลาง 
สาระสําคัญโดยยอ 

นายจิรศักด  ชุมวรานนท รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา นําเสนอเรื่องการดําเนินงาน 
ซอมหองเรียนช้ันลางซึ่งผูรับจางจะเขาพื้นที่ขอเรียนผานผูอํานวยการกองกลาง  และกองบริการการศึกษา 
เกี่ยวกับการจัดหองเรียนในบางสัญญาจะเริ่มใชหองเรียนช้ันลาง หากหนวยงานผูรับผิดชอบหารือกับ 
ผูรับจางไดวาภายในเวลา 1 เดือนจะดําเนินการซอมแซมใหแลวเสร็จในช้ันลางได  แตหากดําเนินการแลว 
เสร็จไมทันภายในเวลา 1 เดือนจะไมสามารถใชพื้นที่ดังกลาวได 

อธิการบดี  เสนอวา ใหจัดหองเรียนเฉพาะหองที่ไมตองดําเนินการซอม และจัดซื้อเกาอี้ 
ใสใหครบถวนซึ่งผูอํานวยการกองกลางไดสํารวจแลวตองจัดซื้อเกาอี้จํานวน 1,800 ตัว 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
หลักการดําเนินการแกไขดังนี้ 

1. หองที่อยูในรายการซอมไมตองจัดเปนหองเรียนในภาคการศึกษาที่ 1/2555 
2. จัดหองเรียนในอาคารคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรและคณะวิทยาการ 

จัดการเปนหองเรียนทดแทนโดยใหซื้อเกาอี้จัดใสใหเต็มจํานวน ควรจัดแบบหมุนเวียนหองเรียน หากไม 
พอจึงปรับเปลี่ยนตอไป 

ระเบียบวาระที่ 6.5 เรื่องแจงเพื่อทราบจากผูอํานวยการกองกลาง 
สาระสําคัญโดยยอ 

1. วันพุธที่ 2 พฤษภาคม 2555 มีการสอบนักศึกษาเขารอบสาม ณ อาคาร 2 ตั้งแตเวลา 
8.30 น. และชวงบายเปนการสอบสัมภาษณของแตละคณะ
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2. ขอความอนุเคราะหคณะแจงขอมูลอาจารยที่ประสงคจะเกษียณอายุราชการกอน 
กําหนด สงมายังกองกลาง ภายในวันที่ 8 พฤษภาคม 2555 เพื่อจัดทําขอมูลนําสง ก.พ. ใหทันภายใน 
วันที่ 18 พฤษภาคม 2555 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 6.5 กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2555 

สาระสําคัญโดยยอ 
เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย นําเสนอปฏิทินเพื่อหารือเรื่องกําหนด 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2555 

ขอเสนอ/ญัตต ิ
กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2555 วันอังคารที่ 

15 พฤษภาคม 2555 เวลา 13.30 น. ณ หองประชุม 1 อาคาร 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พระนครศรีอยุธยา 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ปดประชุมเวลา เวลา 17.00 น. 

นางสาวภัครินทร ภิญญา ผูบันทกึการประชุม 
นายสราวุธ คําสัตย ผูบันทกึการประชุม 
นางนงคราญ คงสมทรง ผูบันทกึการประชุม 
นางสาวปยะนุช แสงมะฮะหมัด ผูบันทกึการประชุม 
รศ.วันทนีย แสนภักดี ผูตรวจบันทึกการประชุม




