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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
คร้ังที่ 7/2554 

วันอังคารท่ี 22 มีนาคม พ.ศ. 2554 เวลา 13.3017.30 น. 
ณ หองประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

ผูท่ีมาประชุม 
1. ดร.บรูพาทิศ พลอยสุวรรณ อธิการบดี ประธาน 
2. ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุงพรหม รองอธิการบดฝีายวิชาการ กรรมการ 
3. ดร.ชิดชัย สนั่นเสียง รองอธิการบดฝีายวิจัยและบริการวิชาการ กรรมการ 
4. นายจิรศักดิ์ ชุมวรานนท รองอธิการบดฝีายวางแผนและพฒันา กรรมการ 
5. นายสุนทร โภชฌงค รองอธิการบดฝีายกจิการนกัศึกษา กรรมการ 
6. ดร.อมรรัตน สนั่นเสียง คณบดีคณะครุศาสตร กรรมการ 
7. ผศ.วิชชุกร นาคธน คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร กรรมการ 
8. ผศ.ดร.ไพโรจน อุลิต (แทน) คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 
9. รศ.ดร.นพวรรณ ธีระพันธเจริญ คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กรรมการ 
10. ผศ.พันทิพา มาลา ผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา กรรมการ 
11. ผศ.จินตนา เวชมี ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กรรมการ 
12. นายชัยพฤกษ ชูดํา ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี 

สารสนเทศ กรรมการ 
13. นางกมลวรรณ วรรณธนัง (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการ 

บัณฑิตศึกษา กรรมการ 

ผูไมมาประชุม 
1. นายทวีศักดิ์ จริตควร ผูชวยอธิการบดีฝายบริหาร กรรมการ 
2. รศ.วันทนีย แสนภักดี รองอธิการบดฝีายบริหาร กรรมการ 

ผูเขารวมประชุม 
นางสุนทรี โพธิกุล ผูอํานวยการกองกลาง 

เปดประชุม เวลา 13.30 น. 
ประธานพิจารณาจํานวนกรรมการที่มาประชุมและเห็นวาครบองคประชุมแลวจึงเปดการประชุม 

และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม
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ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ 

ระเบียบวาระที่ 1.1 การประชุมผูบริหาร คณาจารย หัวหนาสวนราชการประจําภาคเรียน 
ที่ 2/2553

สาระสําคัญโดยยอ 
กําหนดการประชุมประจําภาคเรียนครั้งที่ 2 ของภาคเรียน ในวันจันทรที่ 28 มีนาคม 2554 

เวลา 08.30 น.  16.30 น. ณ หองประชุมอาคาร 100 ป สาระการประชุมคือเรื่องการนําเสนอขอมูล 
และแนวทางการดําเนินงานของแตละสวนราชการ ในการนี้ไดสงบันทึกแจงประเด็นการประชุมและ 
กําหนดการประชุมใหทุกสวนราชการไดรับทราบแลว 

มอบหมายผูอํานวยการกองกลางเปนผูรวบรวมเอกสารและสําเนาแจกในวันประชุม 
หนวยงานใดที่มีเรื่องแจง หรือช้ีแจงรวมทั้งขอมูลอื่นๆ ที่ตองการแจงแกคณาจารยไดรับทราบกิจกรรม 
ตางๆ ของมหาวิทยาลัย ใหจัดทําเอกสารนําเขาที่ประชุมโดยจัดสงเอกสารใหกองกลางเพื่อทําสําเนา 
ภายในวันศุกรที่ 25 มีนาคม 2554 เวลา 16.30 น. 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 1.2 การอบรมหลักสตูรการพฒันาผูบริหารระดับสงูมหาวิทยาลัย (นบม.) 
รุนที่ 23 

สาระสําคัญโดยยอ 
ตามหนังสือจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0509 (3)/ว 329 ลงวันที่ 21 

มีนาคม 2554 ใหมหาวิทยาลัยพิจารณาคัดเลือกผูมีคุณสมบัติครบถวนในการเขาอบรมตามหลักสูตร (นบม.) 
จํานวน 1 ทาน เขารวมอบรมหลักสูตรดังกลาว  ในระหวางวันที่ 18 เมษายน 2554 ถึงวันที่ 2 มิถุนายน 2554 
หากทานใดสนใจเขารับการอบรมใหแจงความประสงคที่ผูอํานวยการกองกลาง เพื่อนําเสนอใหผูบริหาร 
ไดพิจารณาเพื่อคัดเลือกตอไป 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระที่ 2.1 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2554 

สาระสําคัญโดยยอ 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยไดมีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

ครั้ งที่ 6/2554 เมื่ อ วันอังคารที่ 8 มีนาคม 2554 ณ หองประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พระนครศรีอยุธยา
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ขอเสนอ/ญัตต ิ
ขอรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้ งที่ 6/2554 

เมื่อวันอังคารที่ 8 มีนาคม 2554 ณ หองประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2554 โดยไมมีการแกไข 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ 6/2554 

ระเบียบวาระที่ 3.1 มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

สาระสําคัญโดยยอ 

จากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2554 เมื่อวันอังคารที่ 8 
มีนาคม 2554 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มีมติและขอสั่งการใหดําเนินการ ดังตอไปนี้ 

1. เห็นชอบในการตอนรับผูแทนมหาวิทยาลัย Gueongju เพื่อเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เพื่อหารือเกี่ยวกับการทําบันทึกความเขาใจ มอบหมายฝายวิเทศสัมพันธตอบ 
กลับแจงวามหาวิทยาลัยยินดีตอนรับในการเดินทางมาเยือน  สวนรายละเอียดอื่นๆ จะดําเนินการ 
ภายหลังจากหารือรวมกันอยางเปนทางการเรียบรอยแลว 

2. การจัดหลักสูตรการทองเที่ยวมอบหมายคณบดีคณะวิทยาการจัดการและหัวหนา 
สาขาวิชารวมหารือกับรองอธิการบดีฝายวิชาการและอธิการบดีตอไป 

อธิการบด ี กลาววา  การดําเนินการเกี่ยวกับหลักสูตรการทองเที่ยวและการโรงแรมโดย 
เชิญคณบดีคณะวิทยาการจัดการและรองคณบดีฝายวิชาการ  และคณะกรรมการบริหารหลักสูตรการ 
ทองเที่ยวและการโรงแรมมาพบ  เมื่อวันจันทรที่ 21 มีนาคม 2554 มีขอสรุปดังนี้ 

1. สาขาวิชาการทองเที่ยวจัดวิชาสวนหนึ่งเปนวิชาที่อยูในคณะมนุษยศาสตร เชน 
ภาษาญี่ปุน ภาษาจีน เปนตน  ซึ่งสอนไมตรงกับที่สาขาวิชาการทองเที่ยวฯ ตองการ 

2. การจัดกิจกรรมที่ไมมีความตอเนื่องในกิจกรรมพัฒนาหลักสูตร 
3. งบประมาณในการดําเนินงาน 

ขอสรุปจากท่ีประชุม : มอบหมายใหคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและรองคณบดีรวมทั้ง 
คณบดีวางแผนพัฒนาหลักสูตรเพื่อกําหนดแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรอยางไรเพื่อใหเปนหลักสูตร 
ที่เปนอัตลักษณและเปนหลักสูตรที่มีความเขมแข็ง ซึ่งปจจุบันมีนักศึกษาทุกช้ันปจํานวน 39 คน 
เมื่อเทียบกับความเปนหลักสูตรที่คนในทอง ถ่ินคาดหวังและตองการใหมีการพัฒนาใหยั่ งยืน 
คณะวิทยาการจัดการจึงควรตองเรงรัดดําเนินการในเรื่องดังกลาว แนวทางในการพัฒนาหลักสูตรคือ 
ควรตองจัดใหมีกิจกรรมประชาสัมพันธใหเปนท่ีรูจักของคนในทองถิ่น สรางภาพลักษณให 
ผูปกครองและเด็กไดรูจักและเกิดความสนใจในการที่จะสงบุตรหลานเขาเรียน ทั้งนี้ใหคณะวิทยาการ 
จัดการเสนอแผนและรายงานความคืบหนาใหคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยทราบตอไป 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.1 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะครุศาสตร 

สาระสําคัญโดยยอ 
 ไมมี  

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
 ไมมี  

ระเบียบวาระที่ 4.2 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

สาระสําคัญโดยยอ 
 ไมมี  

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
 ไมมี  

ระเบียบวาระที่ 4.3 เรือ่งนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดคีณะวิทยาการจัดการ 

สาระสําคัญโดยยอ 
 ไมมี  

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
 ไมมี  

ระเบียบวาระที่ 4.4 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

สาระสําคัญโดยยอ 
1. การจัดอบรมบรรเทาสาธารภัยตองเลื่อนออกไปและกําหนดการจัดกิจกรรมดังกลาว 

จะนําเรียนใหคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยทราบภายหลัง 
2. วันที่ 29 มีนาคม 2554 กําหนดใหมีการประชุมคณาจารยของคณะวิทยาศาสตรและจัด 

ใหมีการอบรม เรื่องการทําผลงานเพื่อเขาสูตําแหนงทางวิชาการ โดยไดรับความอนุเคราะหจากอาจารย 
ผูทรงคุณวุฒิ อาทิ ศ.วัฒนะ  จูตะวิภาค  ศ.ดร.ศุภมาศ พนิชศักดิ์พัฒนา และศ.ดร.ชัยยง วงคพรม 
ขอเชิญอาจารยในคณะ/สาขาวิชา/หนวยงานที่เกี่ยวของ เขารวมรับฟงในบรรยายในครั้งนี้ดวย 

3. วันที่ 3031 มีนาคม 2554 คณะวิทยาศาสตรฯ จะนํานักศึกษาไปดูงานดานการจัดการ 
เรียนการสอนหองเรียนทางวิทยาศาสตรและการพัฒนาโครงการสหกิจศึกษาที่มหาวิทยาลัยบูรพา 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 4.5 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา 

สาระสําคัญโดยยอ 
1. วันที่ 2526 มีนาคม 2554 จัดอบรมมัคคุเทศทองถ่ินที่เรือนไทยสถาบันอยุธยาศึกษา 
2. สํานักงานเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา ขอความรวมมือสงขบวนรถสงกรานตเขา 

รวมงานประเพณีสงกรานตกรุงเกา ประจําป 2554 ในวันที่ 13 เมษายน 2554 
3. สถาบันอยุธยาศึกษารวมกับวัดพนัญเชิงวรวิหาร จัดโครงการบรรพชาอุปสมบท 

เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ในวโรกาสทรงมีพระชนมายุครบ 84 พรรษา กําหนด 
ผูเขารวมบรรพชาอุปสมบทในครั้งนี้ไวจํานวน 84 รูป ไดเชิญชวนไปตามคณะตางๆ รวมทั้งกองพัฒนา 
นักศึกษาแตยังไมมีผูเขารวมครบตามจํานวน จึงขอความรวมมือจากกองบัญชาการทหารมาคายอดิศร 
โดยเขาพบผูบัญชาการทหารมาเพื่อขอความอนุเคราะหสนับสนุนสงทหารเขารวมกิจกรรมในครั้งนี้ และ 
ขอเรียนเชิญคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยทุกทานรวมงานบรรพชาอุปสมบทครั้งนี้ดวย 

อธิการบด ีกลาววา การจัดขบวนรถสงกรานตเขารวมงานประเพณีสงกรานตกรุงเกา 
ประจําป 2554 ซึ่งเปนการนําตราสัญลักษณมหาวิทยาลัยรวมอยูในงานของทองถ่ิน และมหาวิทยาลัย 
ก็ถือเปนสวนหนึ่งของทองถ่ินดวย  และเพื่อเปนการประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยดวยในการเขารวม 
กิจกรรมดังกลาว ในการนี้มอบหมายทุกสวนราชการจัดบุคลากรเขารวมกิจกรรมในครั้งนี้หนวยงาน 
ละ 5 คน โดยมอบหมายสถาบันอยุธยาศึกษาและกองพัฒนานักศึกษาเปนผูประสานงานและรับผิดชอบ 
ในการสงขบวนรถสงกรานต/ตกแตง/จัดบุคลากรเขารวมขบวนรถสงกรานตตามที่เสนอ 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.6 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

สาระสําคัญโดยยอ 
ไมมี 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
ไมมี 

ระเบียบวาระที่ 4.7 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

สาระสําคัญโดยยอ 
สถาบันวิจัยและพัฒนาทําหนังสือไปยังคณะตางๆ เพื่อเชิญชวนนักวิจัยที่ไดรับทุนป 2553 

เขารวมประชุมเพื่อหารือการจัดงานวิจัยประจําป ในภาคเชาวันที่ 23 มีนาคม 2554 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 4.8 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการบณัฑติศกึษา 

สาระสําคัญโดยยอ 
ไมมี 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
ไมมี 

ระเบียบวาระที่ 4.9 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี 

สาระสําคัญโดยยอ 
ไมมี 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
ไมมี 

ระเบียบวาระที่ 4.10 เรือ่งนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีและผูชวยอธกิารบดี 
ระเบียบวาระที่ 4.10.1 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝายบริหาร 

สาระสําคัญโดยยอ 

ไมมี 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 

ไมมี 

ระเบียบวาระที่ 4.10.2 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดฝีายวางแผนและพฒันา 

สาระสําคัญโดยยอ 

ไมมี 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
ไมมี
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ระเบียบวาระที่ 4.10.3 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝายวิชาการ 

สาระสําคัญโดยยอ 
ตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0507(2)/ว282 ลงวันที่ 10 

มีนาคม 2554 เรื่อง การขอรับอาจารยชาวเ วียดนาม ซึ่ ง เ วียดนามยังไมมีบรรจุในรายวิชา 
ของมหาวิทยาลัย มีขอสังเกตุวาประเทศเวียดนามตองการคนไทยจบการศึกษาจากประเทศไทยแตพูด 
ภาษาเวียดนามไดเนื่องจากธุรกิจของประเทศเวียดนามสวนใหญเปนธุรกิจของคนไทย 

หากหนวยงานใดมีความประสงคที่จะรับอาจารยชาวเวียดนาม โปรดสงแบบสอบถาม 
ความตองการและแบบฟอรมพิจารณารายละเอียดรางขอตกลงขอบเขตงาน ตามหนังสือจาก สกอ. 
ความทราบแลวนั้น ภายในวันที่ 25 มีนาคม 2554 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ มอบหมายคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จัดไวที่ศูนยภาษา 

ระเบียบวาระที่ 4.10.4 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ 

สาระสําคัญโดยยอ 

ไมมี 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
ไมมี 

ระเบียบวาระที่ 4.10.5 เรือ่งนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธกิารบดฝีายกิจการนกัศกึษา 

สาระสําคัญโดยยอ 

ไมมี 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
ไมมี 

ระเบียบวาระที่ 4.10.6 เรื่องนําเสนอเพือ่ทราบจากผูชวยอธิการบดฝีายบริหาร 

สาระสําคัญโดยยอ 

ไมมี 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 

ไมมี
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ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องนําเสนอเพื่อพิจารณา 
ระเบียบวาระที่ 5.1 ขอความเห็นชอบ (ราง) ขอบังคับฯ วาดวยสภาคณาจารยและ 
ขาราชการ พ.ศ. ..... 

สาระสําคัญโดยยอ 
ตามที่นําเสนอ (ราง) ขอบังคับฯ วาดวยสภาคณาจารยและขาราชการ พ.ศ. .... ตอการ 

ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงและยกรางกฎ ระเบียบ ประกาศและขอบังคับของมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 
1/2554 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ 2554 ทางคณะกรรมการฯ มีมติใหแกไขรางขอบังคับฯ วาดวยสภา 
คณาจารยและขาราชการ พ.ศ. ..... ในประเด็นของคํานิยาม “คณาจารย” “ขาราชการ” และประเด็น 
ของกรรมการประเภทขาราชการ  และใหนําเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ อีกครั้ง 

ขอกฎหมาย 
ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย สภาคณาจารยและขาราชการ 

พ.ศ. 2547 

ขอเสนอ / ญัตต ิ
ขอความเห็นชอบ (ราง) ขอบังคับฯ วาดวยสภาคณาจารยและขาราชการ พ.ศ. ........ 

มติท่ีประชุม 
เห็นชอบ (ราง) ขอบังคับฯ วาดวยสภาคณาจารยและขาราชการ พ.ศ. ........ ตามที่เสนอ 

แกไข 

ระเบียบวาระที่ 5.2 พิจารณาขอเสนอแนะของสภาวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร 
รวมกันระหวางคณะ 

สาระสําคัญโดยยอ 
การพัฒนาหลักสูตรใหมตามแผนพัฒนาหลักสูตรของแตละคณะ ซึ่งที่ผานมามหาวิทยาลัย 

จัดการศึกษาโดยมุงเนนการใชทรัพยากรรวมกันในการจัดการศึกษา  ทั้งในเรื่องของหลักสูตร รายวิชา 
ผูสอน  หองเรียนอาคารเรียน หลักสูตรใหมที่ผาน/อยูระหวางเสนอสภาวิชาการ  ไดแก หลักสูตรศิลป 
ศาสตรบัณฑิต  สาขาภาษาไทย  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาการสอนภาษาไทย  และการสอน 
ภาษาอังกฤษ เปนหลักสูตรใหมที่พัฒนาข้ึนโดยคณะครุศาสตร โดยในรายวิชา กลุมวิชา รหัสวิชา 
บางสวนที่ เหมือนกันกับของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร นําเสนอสภาวิชาการพิจารณา 
มีขอเสนอแนะจากสภาวิชาการดังนี้ 

1. ใหคณะมีขอตกลงรวมกันในการจัดการเรียนการสอน ในรายวิชาที่ใชรวมกัน โดยมุงเนน 
การใชทรัพยากรรวมกันในการจัดการศึกษา
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2. มหาวิทยาลัยกํากับการจัดการเรียนการสอนใหมีคุณภาพ โดยการจัดทํา มคอ. 3 รวมกัน 
ในรายวิชาเดียวกัน 

3. สภาวิชาการมอบหมายใหรองอธิการบดีฝายวิชาการกํากับการจัดทําหลักสูตรใหมที่มี 
รายวิชาหรือกลุมวิชาที่เหมือนกัน โดยการแตต้ังคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรระหวางคณะ 

ขอกฎหมาย 
พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 22 สภาวิชาการมีอํานาจหนาที่ 

(1) พิจารณาเสนอวิสัยทัศน กําหนดนโยบายวิชาการและหลักสูตรการเรียนการสอน การวัดการ 
ประเมินผลการศึกษาใหสอดคลองกับวัตถุประสงคและหนาที่ของมหาวิทยาลัย 

ขอเสนอ / ญัตต ิ
พิจารณาขอเสนอแนะของสภาวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรรวมกันระหวางคณะ 

มติท่ีประชุม 
การจัดหลักสูตรใหดําเนินการตามสรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

ครั้งที่ 7/2554 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2554 ที่จะใชแนวทางการจัดการศึกษารวมกัน 

ระเบียบวาระที่ 5.3 พิจารณารางบันทึกขอตกลงความรวมมือในการดําเนินโครงการ 
ใหบริการหองสมุดระหวางสถาบันเทคโนโลยีแหงอโยธยา กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พระนครศรีอยุธยา 

สาระสําคัญโดยยอ 
ตามหนังสือที่ สวช.08/2553 สถาบันเทคโนโลยีแหงอโยธยา  ไดขอความอนุเคราะหทํา 

MOU การใชหองสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เพื่อใหนักศึกษาไดมีโอกาสในการคนควา 
สืบคนขอมูลผานสื่อตาง ๆ และสงเสริมการใชทรัพยากรสารสนเทศที่มีอยูอยางคุมคา และเกิดประโยชน 
ในวงการศึกษาสูงสุดจากหองสมุดของมหาวิทยาลัย นั้น 

ขอกฎหมาย 
พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 31(1) ใหอธิการบดีมีอํานาจและ 

หนาที่บริหารกิจการของมหาวิทยาลัย ใหเปนไปตามกฎหมายฯ 

ขอเสนอ / ญัตต ิ
พิจารณารางบันทึกขอตกลงความรวมมือในการดําเนินโครงการใหบริการหองสมุดระหวาง 

สถาบันเทคโนโลยีแหงอโยธยา กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
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มติท่ีประชุม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ยินดีใหบริการแกนักศึกษา และคณาจารยของ 

สถาบันเทคโนโลยีแหงอโยธยา โดยคณาจารยและนักศึกษาสามารถที่จะมาใชบริการหองสมุดและสํานัก 
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศไดตามระบบของมหาวิทยาลัยที่มีอยู  และมอบหมายผูอํานวยการ 
สํานักวิทยบริการทําหนังสือแจงตอบกลับไปยังสถาบันเทคโนโลยีแหงอโยธยา 

ระเบียบวาระที่ 5.4 ขอความเห็นชอบยอดประมาณการเพื่อดําเนินการปรับปรุงซอมแซม 
บริเวณรานขายอาหารในโรงอาหาร โดยใชงบ บ.กศ.คงคลัง 

สาระสําคัญโดยยอ 
ตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมายใหกลุมงานอาคารสถานที่ฯ  ดําเนินการปรับปรุงซอมแซม 

บริเวณรานขายอาหารในโรงอาหารเพื่อความเปนระเบียบ  เรียบรอยและสวยงาม นั้น กลุมงานอาคาร 
ไดดําเนินการตรวจสอบและคิดประมาณการราคาการปรับปรุงซอมแซมตามที่เสนอ 

ขอกฎหมาย 
พระราชบัญญัติ  มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 27 ใหอธิการบดีเปน 

ผูบังคับบัญชาสูงสุดและรับผิดชอบการบริหารงานของมหาวิทยาลัย มาตรา 31(1) ใหอธิการดี มีอํานาจ 
และหนาที่บริหารกิจการของมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามกฎหมายฯ 

ขอเสนอ / ญัตต ิ
พิจารณายอดประมาณการเพื่อดําเนินการปรับปรุงซอมแซมบริเวณรานขายอาหาร 

ในโรงอาหาร โดยใชงบ บ.กศ. คงคลัง ดังนี้ 

1. ซื้อวัสดุงานประปาและปมน้ํา เปนเงิน 48,582.28 บาท 
 คาวัสดุงานประปา เปนเงิน 21,618.28 บาท 
 คาปมน้ํา เปนเงิน 26,964.00 บาท 

2. ปรับปรุงรานขายอาหาร เปนเงิน 64,490.63 บาท 
 คาวัสดุจัดซื้อเอง เปนเงิน 34,570.63 บาท 
 คาจาง เปนเงิน 29,920.00 บาท 

3. งานซื้อพรอมติดต้ังตูใสอาหาร เปนเงิน 94,160.00 บาท 
4. จัดซื้อซิงคลางจานในโรงอาหาร เปนเงิน 64,355.15 บาท 
5. จัดซื้อเหล็กเพื่อทําที่กันขโมย เปนเงิน 23,416.95 บาท 
6. จัดซื้อพรอมติดต้ังเครื่องปรับอากาศเพื่อ 

ติดตั้งที่หองสโมสรขาราชการจํานวน 5 เครื่อง  เปนเงิน 317,383.00 บาท 
รวมเปนเงินท้ังสิ้น (หกแสนหนึ่งหมื่นสองพันสามรอยแปดสิบแปดบาทหนึ่งสตางค) 612,388.01 บาท
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มติท่ีประชุม 
เห็นชอบยอดประมาณการเพื่อดําเนินการปรับปรุงซอมแซมบริเวณรานขายอาหารในโรง 

อาหาร โดยใชงบ บ.กศ. คงคลัง ดังนี้ 

(1) ซื้อวัสดุงานประปาและปมน้ํา เปนเงิน 48,582.28 บาท 
 คาวัสดุงานประปา เปนเงิน 21,618.28 บาท 
 คาปมน้ํา เปนเงิน 26,964.00 บาท 

(2) ปรับปรุงรานขายอาหาร เปนเงิน 64,490.63 บาท 
 คาวัสดุจัดซื้อเอง เปนเงิน 34,570.63 บาท 
 คาจาง เปนเงิน 29,920.00 บาท 

(3) งานซื้อพรอมติดต้ังตูใสอาหาร เปนเงิน 94,160.00 บาท 
(4) จัดซื้อซิงคลางจานในโรงอาหาร เปนเงิน 64,355.15 บาท 
(5) จัดซื้อเหล็กเพื่อทําที่กันขโมย เปนเงิน 23,416.95 บาท 

รวมเปนเงินท้ังสิ้น (สี่แสนแปดพันเจ็ดสิบเจ็ดบาทเกาสิบสองสตางค) 295,005.01 บาท 

สําหรับการจัดซื้อพรอมติดตั้งเครื่องปรับอากาศหองสโมสรขาราชการ มอบหมายให 
ผูอํานวยการกองกลางคํานวณพื้นที่ใหมใหประหยัดที่สุดและนําเสนอเขาการประชุมคราวตอไป 

ระเบียบวาระที่ 5.5 ขอความเห็นชอบจํานวนอัตราบุคลากรในการดําเนินการ กศ.บป. 
จันทรพุธศุกร และ เสารอาทิตย ของภาคเรียนที่ 3 ปการศึกษา 2553 

สาระสําคัญโดยยอ 
เนื่องดวยการจัดการเรียนการสอน กศ.บป. จันทรพุธศุกร และ เสารอาทิตย ประจําภาค 

เรียนที่ 2/2553 ไดสิ้นสุดแลวเมื่อวันอาทิตยที่ 28 กุมภาพันธ 2554 และวันศุกรที่ 4 มีนาคม 2554 
กลุมบริหารงานบุคคลไดขอความอนุเคราะหไปยังหนวยงานตางๆ ใหสงรายช่ือคณะกรรมการดําเนินการ 
จันทรพุธศุกร และ เสารอาทิตย ประจําภาคเรียนที่ 3/2553 โดยใหสงรายช่ือดังกลาว  มายังกลุมงาน 
บริหารงานบุคคลภายในวันที่ 8 มีนาคม 2554 เพื่อจัดทําคําสั่งที่เกี่ยวของตอไป จึงเสนอพิจารณาดังนี้ 

 เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนอาคารที่เปดสอน กศ.บป. จันทรพุธศุกร และในภาคเรียนที่ 
2/2553 มีนักศึกษาสําเร็จการศึกษาอีกจํานวนหนึ่งทําใหรายไดของมหาวิทยาลัยลดลง 

 จํานวนอัตราบุคลากรในการดําเนินการ กศ.บป. ระหวางนี้ไดดําเนินการตามอัตราเดิม 
ของภาคเรียนที่ 1/2553 ไปพลางกอนโดยปฏิบัติตามรายช่ือที่แตละหนวยงานไดสงมาจนกวา 
จะไดรับอนุมัติการวิเคราะหจํานวนอัตราบุคลากรในการดําเนินการ กศ.บป. ของภาคเรียนที่ 3/2553 

ขอกฎหมาย 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง คาตอบแทนการดําเนินการตาม 

โครงการจัดการเรียน กศ.บป. ประกาศ ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2550
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ขอเสนอ / ญัตต ิ
ขอความเห็นชอบจํานวนอัตราบุคลากรในการดําเนินการ กศ.บป. จันทรพุธศุกร และ 

เสารอาทิตย ของภาคเรียนที่ 3 ปการศึกษา 2553 

มติท่ีประชุม 
จํานวนอัตราบุคลากรในการดําเนินการ กศ.บป. จันทรพุธศุกร และ เสารอาทิตย ของ 

ภาคเรียนที่ 3 ปการศึกษา 2553 ใหดําเนินการดังนี้ 
5.1 การจัดการศึกษาภาคพิเศษจันทรพุธศุกร และ เสารอาทิตย ใหจัดรวมอาคาร 

เรียนใหมากที่สุดใหรวมอยูในอาคารเดียวกันคือลดจํานวนอาคารเรียนที่จะตองเปดใหบริการใหเหลือ 
นอยที่สุด 

5.2 ใหหมุนเวียนการปฏิบัติงานของผูบริหารและเจาหนาที่  โดยใหทุกคนใหหมุนเวียน 
กันทํางาน  ตอวันใหมีปริมาณงานเทาที่จําเปน  มอบหมายรองอธิการบดีฝายวิชาการและผูอํานวยการ 
กองกลาง  จัดตั้งคณะทํางานจํานวน 45 คน ใหมาจากคณะที่มีเปดสอนเพื่อจัดทําขอมูลสรุปผลและ 
นําเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในการประชุมคราวตอไป 

ระเบียบวาระที่ 5.6 คณะครุศาสตรนําเสนอเพื่อขอความเห็นชอบจากที่ประชุม 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

สาระสําคัญโดยยอ 
1. การปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) มีดังนี้ 

1.1) สาขาวิชาพลศึกษา 1.2) สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา 
1.3) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 1.4) สาขาวิทยาศาสตร 
1.5) สาขาวิชาคณิตศาสตร 1.6) สาขาวิชาสังคมศึกษา 
1.7) กลุมวิชาชีพครู 

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศเรื่องกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ. 2552 และประกาศเรื่องมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี  สาขาครุศาสตรและสาขาศึกษาศาสตร 
(หลักสูตรหาป) ไดออกประกาศใหสถาบันอุดมศึกษาใด  ที่จัดการศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
สาขาครุศาสตร (หลักสูตรหาป) อยูตองปรับปรุงหลักสูตรใหเปนไปตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
สาขาครุศาสตรและสาขาศึกษาศาสตรภายในปการศึกษา 2555 

คณะครุศาสตรซึ่งทําการปรับปรุงหลักสูตรที่ดําเนินการสอนอยูในปจจุบันใหเปนไปตาม 
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี จํานวน 6 สาขาและ 1 กลุมวิชาชีพ ซึ่งไดผานการวิพากษและผาน 
การพิจารณาของคณะกรรมการประจําคณะเรียบรอยแลว 

จึงนําเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยไดพิจารณา
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อธิการบดี กลาววา การปรับปรุงหลักสูตรใหนําเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
(กบ.) ใหขอความเห็นชอบในประเด็นที่ประสงคจะใหคณะกรรมการจะพิจารณา ซึ่งขอมูลประกอบดวย 
ตัวเอกสารหลักสูตร หากขอมูลยังไมเพียงพอกรรมการจะซักถามในประเด็นตางๆ ตามที่ยังมีขอสงสัย 

2. การพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ใน 3 สาขา คือ 
2.1) สาขาวิชาการประถมศึกษา 
2.2) สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 
2.3) สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 

ในการนี้หลักสูตรทั้ง 3 สาขาวิชาไดผานการวิพากษและผานคณะกรรมการประจําคณะ 
และสําหรับสาขาวิชาการประถมศึกษา  และสาขาวิชาการสอนภาษาไทยไดผานสภาวิชาการเรียบรอย 
แลว และอยูระหวางการเสนอเขาสภามหาวิทยาลัย  สวนสาขาวิชาการสอนภาษาไทยและสาขาวิชาการ 
สอนภาษาอังกฤษเปนสาขาวิชาที่ตองเกี่ยวของกับสาขาวิชาอื่นๆ ในการเขาไปมีสวนเกี่ยวของกับคณะ 
อื่นๆ ในการเขาสภาวิชาการไดมีการมองถึงการใชศักยภาพรวมกัน  ซึ่งหลักสูตรลักษณะนี้ไดมีอยูแลว 
เชนหลักสูตรสาขาวิชาคณิตศาสตร  หลักสูตรสาขาวิทยาศาสตร  หลักสูตรสาขาวิชาสังคมศึกษา ที่ใช 
อาจารยจากคณะอื่นในการมีสวนรวม 

3. การเก็บเงินบํารุงการศึกษาและคาธรรมเนียมการศึกษาโรงเรียนสาธิตฯ พ.ศ. 2554 
ไดมีการรางประกาศในการเก็บเงินบํารุงการศึกษาของโรงเรียนสาธิตปฐมวัย/ประถม/มัธยม  สืบเนื่อง 
จากการไดจัดทําระเบียบขึ้นอัตราเงินเดือนครูโรงเรียนสาธิต  โดยการรางระเบียบและการเสนอระเบียบ 
ไดผานสภามหาวิทยาลัยเรียบรอยแลว มีขอมูลตามเอกสารประกอบการประชุมจึงจําเปนตองประกาศ 
เรื่องการเก็บเงินบํารุงการศึกษาของโรงเรียนสาธิตปฐมวัย/ประถม/มัธยม 

อธิการบด ี มีขอเสนอแนะใหตรวจสอบ อํานาจในการออกประกาศ วาดวย  การเก็บ 
เงินบํารุงการศึกษาและคาธรรมเนียมการศึกษาโรงเรียนสาธิตฯ พ.ศ. 2554 ชอบดวยกฎหมายที่ 
เกี่ยวของแลวหรือไม  หากยังไมดําเนินการใหเรงดําเนินการใหตรงกับระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวของ ไดแก 

3 .1 เรื่ อ งการ เก็บ เ งินบํ า รุ ง  ค าธรรมเนียมใหตรวจสอบกับระเบี ยบของ 
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการคลัง  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยเรื่องของการเก็บเงินบํารุง 
การศึกษา วามีการกําหนดเงื่อนไขอัตรา และใหฐานอํานาจไวอยางไร 

3.2 ใหตรวจสอบระเบียบขอบังคับ และระเบียบของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่อง 
การเก็บเงินบํารุงการศึกษาและคาธรรมเนียมการศึกษาโรงเรียนสาธิตฯ วาไดใหฐานอํานาจไวอยางไร 
เมื่อตรวจสอบแลวใหแกไขประกาศฉบับนี้ใหตรงและสอดคลองกับเงื่อนไขเหลานั้น  ใหเปนไปตามฐาน 
อํานาจและระเบียบของกฎหมายที่กําหนดไว 

4. การเพิ่มจํานวนรับนักศึกษาภาคปกติปการศึกษา 2554 ขอเพิ่มจากที่ประชุมสภา 
มหาวิทยาลัยเรียบรอยแลว  เหตุผลที่ขอเพิ่มเนื่องจากคุรุสภาเวลาขอใบประกอบวิชาชีพจะใหสง 
ออนไลนหากเราสงไปเปนรอบๆ กังวลวานักศึกษาที่ เหลือจะไมไดรับการรับรอง จึงดําเนินตาม 
กระบวนการขออนุญาตจากสภามหาวิทยาลัย 

ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา กลาววา สาเหตุที่คณะครุศาสตรยังไมมีรายวิชาที่มี 
อาจารยผูสอนเนื่องจากชองการจัดตารางสอนคณะครุศาสตรสงขอมูลลาชาทําใหจัดอาจารยผูสอนไมได 
ควรเรงดําเนินการจัดใหเร็วข้ึน
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อธิการบดี ใหขอเสนอแนะดังนี้ การเสนอขอมูลควรนําเสนอตามกระบวนการพิจารณา 
กอนการพิจารณาใชกระบวนการดังกลาวใหพิจารณาจากอาจารยภายในมหาวิทยาลัยกอน  คือจาก 
อาจารยผูสอนในคณะอื่นๆ ที่ยังไมมีภาระงานเต็มโหลด 

แนวทางปฏิบัต ิ ในกรณีที่มีความเกี่ยวเนื่อง คณะครุศาสตรเปดสาขาสังคม ซึ่งวิชาสังคม 
มีอาจารยผูสอนอยูที่คณะมนุษยศาสตรฯ คณะมนุษยศาสตรฯ มีภาระการสอนเต็มแลว ไมสามารถจะมา 
สอนในวิชาสังคมใหกับคณะครุศาสตรได คณะครุศาสตรสามารถจัดอาจารยผูสอนเองไดจะจัดหาดวยวิธี 
ใดนั้น สามารถดําเนินการโดยพิจารณาใหเกิดประโยชนสูงสุดไดดังนี้ 

4.1 รับอาจารยผูสอนใหม เนื่องจากมีนักศึกษาเรียนแตไมมีอาจารยผูสอนซึ่งเปนเหตุใน 
การรับได 

4.2 หากไมรับอาจารยผูสอนใหม เนื่องจากเกรงวาจะมีภาระคาใชจายผูกพันธในระยะ 
ยาวสามารถดําเนินการโดยวิธีจางอาจารยที่มีอยูแตเพิ่มการสอนไป เชนการสอนเกินภาระงานจาก 
1921 หนวยโดยจายเพิ่มคาสอนให 

4.3 เชิญวิทยากร เปนอาจารยพิเศษสําหรับแตละวิชา 
4.4 มีอาจารยประจําสอนอยูคนหนึ่งและเขามาเปนบางครั้ง บางคราว โดยแตละหัวขอ 

ตางๆ เหลาน้ันเชิญวิทยากรมาเปนผูสอน 
5. การจัดอาจารยผูสอนของคณะครุศาสตร มีความเกี่ยวของกับสาขาสังคมที่ไมสามารถ 

จัดไดขณะนี้สงมาใหวิชาการแลว มีอยู 2 รายวิชาเปนของนักศึกษาช้ันปที่ 1 เรื่องการเมืองการปกครอง 
ของไทยและความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมายเปนวิชาที่ทั้ง 3 หมูเปดในรายวิชาสังคม ปรัชญาและ 
ศาสนาไมสามารถจัดได 

อธิการบด ี กลาววา โครงสรางการจัดการศึกษา ในการจัดอาจารยผูสอน จะใชหลักการจัด 
โดยกรรมการบริหารหลักสูตรเปนผูพิจารณาจัดการเรียนการสอนซึ่งรวมถึงการจัดผูสอน 

กลุมท่ี 1 พิจารณาจัดในวิชาเฉพาะ(วิชาเอก) กอน ซึ่งการจัดใหพิจารณา 
อาจารยในสาขากอนเปนอันดับแรก หากไมมีใหไปพิจารณาจากสาขาวิชาอื่น คณะอื่น 

กลุมท่ี 2 วิชาชีพ/วิชาแกนในคณะหากมีเชนในกรณีคณะครุศาสตร (วิชา 
แกน) ของคณะ  มีจํานวน 20 หนวยกิต ก็จะมีคณะกรรมการวิชาชีพซึ่ งจะตองดําเนินการตั้ง 
คณะกรรมการของวิชาแกน คณะกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งจะเปนผูจัดอาจารยสอน 

กลุมท่ี 3 วิชาศึกษาทั่วไปทั้งมหาวิทยาลัยมีคณะกรรมการศึกษาทั่วไปซึ่ง 
แตงตั้งจากรองวิชาการของแตละคณะมาเปนคณะกรรมการศึกษาทั่วไป มีจํานวน 30 วิชา โดยพิจารณา 
วาใน 30 วิชาจะมีผูสอนไดหรือไม 

ผูรับผิดชอบในการจัดอาจารยผูสอนที่จะทําการสอนในแตละวิชา  ในแตละกลุมเปน 
อยางไร  วิชาศึกษาทั่วไปคือทั้งมหาวิทยาลัยจะสอนใหคณะใดก็ไดถือวาเปนมหาวิทยาลัยเดียวกัน 
เชนเดียวกันในวิชาชีพใหอาจารยในคณะนั้นเปนผูสอน มีหนาที่ดูแลวิชาชีพเปนหลัก  วิชาเฉพาะดานเชน 
คณะครุศาสตรวิชาเอกสังคมศึกษาจะตองพิจารณาจากกรรมการบริหารหลักสูตรกอน  เวนแตจะไมมี/ 
ไมพอ  จึงจะขอความรวมมือจากคณะอื่นๆ 

ในกรณีท่ีคณะจะตองจัดอาจารยผูสอนเกี่ยวพันกับคณะอ่ืนมีภาระเต็มไมสามารถจัด 
อาจารยผูสอนใหได  คณะครุศาสตรสามารถดําเนินการจัดหาอาจารยเองได
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6. ขอความรวมมือในการผลิตบัณฑิต คณะมนุษยศาสตรฯ ไดทําบันทึกถึงคณะครุศาสตร 
วาระหวางนี้ไดดําเนินการพัฒนาหลักสูตรในบางหลักสูตรคณะมนุษยศาสตรฯ เห็นวาควรรวมกับ 
คณะครุศาสตร เชน หลักสูตรวิชาดนตรี นาฏศิลป  ศิลปกรรม ภาษาอังกฤษ  ภาษาไทย  โดยคณะ 
มนุษยศาสตรจะสอนวิชาเฉพาะดาน และคณะครุศาสตรสอนวิชาชีพครู ซึ่งที่ผานมาไดดําเนินการ 
รูปแบบดังกลาวคือการใชทรัพยากรรวมกัน 

อธิการบด ี กลาววา หลักในการจัดสรรอัตราจํานวนนักศึกษาอยูตรงจุดไหนก็จะจัดสรรไป 
ตามที่มีนักศึกษา 

1. การรับอาจารยจากการคํานวณคา FTSS ออกมาจะทราบสัดสวนของ 
อาจารยควรจะไปอยูตรงจุดไหนก็จัดสรรตามนั้น 

2. เกณฑมาตรฐานกําหนดวาจะตองมีอาจารยประจําหลักสูตรจํานวน 5 คน 
ดังนั้นควรจะจัดอาจารยประจําหลักสูตรจํานวน 5 คน ใหเทากันทุกหลักสูตร ตรงจุดไหนที่ยังขาดตอง 
เพิ่มเติมกอนตรงจุดไหนที่เกินสามารถดึงออกไดใหดึงออก 

ขณะนี้แตละคณะสามารถพัฒนาหลักสูตรไดเปนเรื่องของการบริหารจัดการ 
ในการบริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพ  กรณีหลักสูตรใหมสามารถจางมาเปนลูกจางประจําตาม 
สัญญากอนและหากมหาวิทยาลัยไมมีเงิน  ไมมีอัตรา  ก็นําเงินรายไดของนักศึกษากลุมหลักสูตรที่ขาด 
แคลนอาจารยผูสอนแทนที่จะนําเงินไปจัดซื้อวัสดุก็จํามาจางอาจารยผูสอนแทน  โดยกําหนดสัญญาจาง 
จํานวน 4 ปตามหลักสูตรที่เปดสอน 

รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา กลาวแทนผูอํานวยการกองนโยบายและแผนวา 
เรื่องงบประมาณวิธีการในการจัดสรรคือวิชาอยูที่ไหนเงินไปที่นั่น คิดเปนหนวยกิตรายวิชายอยอยาง 
ละเอียดซึ่งจะมีการนัดประชุมหนวยงานเพื่อช้ีแจงพรอมคูมือในลําดับตอไป ขอเสนอใหพิจารณามองเปน 
โอกาสโดยเฉพาะคณะมนุษยศาสตรฯ ซึ่งมีอาจารยเกษียณไปหลายทานและในที่สุดแลวมหาวิทยาลัยควร 
มีความเขมแข็งดานสังคมประวัติศาสตร ภูมิศาสตร ซึ่งหากมีนักศึกษาเพิ่มข้ึนจะทําใหรายไดเพิ่มข้ึน 
กับคณะมนุษยศาสตรฯ  และยังทําใหมีโอกาสในเรื่องของอัตราใหมเพิ่มข้ึน  เชน กรณีของสาธารณสุข 
ชุมชนในการของบประมาณแผนดิน สาธารณสุขชุมชนมีจํานวน 120 คน มาแตละปทําใหมีน้ําหนักใน 
การใหเครื่องมือในเรื่องนี้มา 

มติท่ีประชุม 
เห็นชอบการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรตามที่คณะครุศาสตรเสนอใหคณะกรรมการ 

บริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบมีประเด็นดังตอไปนี้ 
1. เห็นชอบการการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) คือ 

(1) สาขาวิชาพลศึกษา (2) สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา 
(3) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (4) สาขาวิทยาศาสตร 
(5) สาขาวิชาคณิตศาสตร (6) สาขาวิชาสังคมศึกษา 
(7) กลุมวิชาชีพครู
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2. เห็นชอบการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ใน 3 สาขา คือ 
(1) สาขาวิชาการประถมศึกษา 
(2) สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 
(3) สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 

ทั้งนี้  ใหเปนไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยไดสรุปแนวทางการ 
ดําเนินงานไว 

3. เห็นชอบในหลักการการขอเพิ่มเก็บเงินบํารุงการศึกษาและคาธรรมเนียมการศึกษา 
โรงเรียนสาธิตฯ พ.ศ. 2554 แตทั้งนี้ตองดําเนินการใหกระบวนการเปนไปตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวของ 
และอางอิงขอกฎหมายในระเบียบ/คําสั่ง ใหถูกตอง แลวเสนอใหผูมีอํานาจตามระเบียบ กฎหมายนั้น 
ดําเนินการตอไป 

4. เห็นชอบการเพิ่มจํานวนรับนักศึกษาภาคปกติปการศึกษา 2554 
5. เห็นชอบใหดําเนินการจัดอาจารยผูสอนของคณะครุศาสตร  โดยตองพิจารณาหลักสูตร 

วาสามารถจัดอาจารยผูสอนไดโดยไมสรางปญหาความเดือดรอนใหกับคณะอื่น 
6. เห็นชอบการขอความรวมมือในการผลิตบัณฑิตใหดําเนินการตามแนวทางของมติ 

ที่ประชุม 

สรุป : คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยใหแนวทางการดําเนินงานดังนี้ 
1. ใหทุกกลักสูตรนําเสนอการปรับปรุง การพัฒนา การเพิ่มเปลี่ยนแผนหลักสูตรให 

กรรมการบริหารพิจารณาใหความเห็นชอบ 
2. ในการจัดหลักสูตรตามที่ปรับปรุงหรือพัฒนา หรือขยายแผนใหคณะหรือสาขาวิชาที่ขอ 

ปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตรจัดผูสอนและทรัพยากรโดยพิจารณาตามลําดับดังนี้ 
2.1 พิจารณาจัดอาจารยผูสอนภายในแตละสาขากอนเมื่อไมพอ ไมครบแลวจึงจะพิจารณา 

ภายในคณะหากยังไมพอไมครบแลวจึงไปพิจารณาภายในมหาวิทยาลัย คณะอื่นๆ หากไมพอไมครบและ 
ไมสามารถดําเนินการดังกลาวไดจึงใหพิจารณาดําเนินการโดยทางเลือกตอไปนี้ คือ 

2.1.1 จัดจางอาจารยประจําตามสัญญา 
2.1.2 จัดจางอาจารยพิเศษประจําวิชา 
2.1.3 จัดจางวิทยากรประจําหัวเรื่องหรือวิทยากรพิเศษในวิชาน้ัน 
2.1.4 หรืออยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางตามความเหมาะสมโดยทั้งนี้ตองไมสราง 

ปญหาหรือภาระใหกับสาขาอื่นๆ  และเปนไปตามความสมัครใจ 

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ 
ระเบียบวาระที่ 6.1 กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2554 

สาระสําคัญโดยยอ 
เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนําเสนอปฏิทินเพื่อหารือเรื่องกําหนด 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2554
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ขอเสนอ/ญัตต ิ
ขอความเห็นชอบกําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2554 

วันอังคารที่ 5 เมษายน 2554 เวลา 13.30 น. ณ หองประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

มติท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 6.2 สถาบันอยุธยาศึกษาขอความเห็นชอบติดปายแหลงโบราณสถานภายใน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

สาระสําคัญโดยยอ 
สถาบันอยุธยาศึกษาไดจัดทําปายแหลงโบราณสถานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

พระนครศรีอยุธยา จุดประสงคในการจัดทําเพื่อใหความรูและปลูกจิตสํานึกใหตระหนักถึงความสําคัญ 
ของสถานที่โบราณสถานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  โดยไดจัดทํารูปลักษณะของปาย 
โดยขอความอนุเคราะหจากกรมศิลปากรที่ 3 ชวยตรวจทานรายละเอียดที่ใชอางอิง ในการนี้สถาบัน 
อยุธยาศึกษาขออนุญาตมหาวิทยาลัยในการดําเนินการติดปายดังนี้  จุดที่ 1. บริเวณริมถนนบริเวณ 
ดานหนาอาคาร 317 จุดที่ 2. มุมอาคารศูนยการศึกษาพิเศษ  จุดที่ 3 มุมอาคารทองฟาจําลอง  จุดที่ 4 
บริเวณอาคาร 100 ป  จุดที่ 5 บริเวณกองพัฒนานักศึกษา 

มติท่ีประชุม 
เห็นชอบการติดปายแหลงโบราณสถานภายในมหาวิทยาลัย โดยใหแกไขดังนี้ 

1. สถานที่ตามที่ระบุในปายแกไขใหเปนปจจุบัน 
2. ติดตั้งในตําแหนงที่สวยงามไมบดบังภูมิทัศน 
3. ใหใชวัสดุที่คงทนและปรับขนาดใหใหญข้ึนใหสอดคลองกับขอมูล 

ปดประชุมเวลา เวลา 17.30 น. 
นางสุนทรี  โพธิกุล ผูตรวจบันทึกการประชุม 
นางสาวปยะนุช  แสงมะฮะหมัด ผูบันทึกการประชุม 
นางสาวภัครินทร  ภิญญา ผูบันทึกการประชุม




