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รายงานการประชมุคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยั 
ครั้งที่ 7/2553 

วันพุธที่  21  เมษายน พ.ศ.2553 เวลา 09.30-13.30 น. 
ณ  หองประชมุ 1 มหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

-------------------------------------------------- 
ผูท่ีมาประชุม 
1.  ดร.บูรพาทิศ  พลอยสุวรรณ  อธิการบดี  ประธาน 
2.  รศ.วันทนีย  แสนภักดี  รองอธิการบดีฝายบริหาร  กรรมการ 
3.  ผศ.ดร.วิมลพรรณ  รุงพรหม  รองอธิการบดีฝายวิชาการ  กรรมการ 
4.  ดร.ชิดชยั  สนั่นเสยีง  รองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ  กรรมการ 
5.  นายจิรศกัดิ์  ชุมวรานนท  รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา  กรรมการ 
6.  นายสุนทร  โภชฌงค  รองอธิการบดีฝายกิจการนักศกึษา  กรรมการ 
7.  นายทวีศักดิ์  จริตควร  ผูชวยอธิการบดีฝายบริหาร  กรรมการ 
8.  ดร.สุภัทรา  คงเรือง  (แทน) คณบดีคณะครุศาสตร  กรรมการ 
9.  ผศ.วิชชุกร  นาคธน  คณบดีคณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร  กรรมการ 
10. นางนันทนิธิ์  สิ้วอินทร  (แทน) คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  กรรมการ 
11. ผศ.อราม  ชนะโชติ  (แทน) คณบดีคณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี กรรมการ 
12. ผศ.พิเชษฐ  ศรีสังขงาม  (แทน) ผูอํานวยการสถาบนัวิจยัและพัฒนา  กรรมการ 
13. นางพันทพิา  มาลา  ผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา  กรรมการ 
14. นายชยัพฤกษ  ชูดํา  ผูอํานวยการสํานักวทิยบริการและเทคโนโลยี  กรรมการ 

สารสนเทศ 
15. ดร.ภควดี  สุขอนันต  ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการ  กรรมการ 

บัณฑิตศึกษา 

ผูเขารวมประชุม 
1.  นางสุนทรี  โพธิกุล  ผูอํานวยการกองกลาง 
2.  รศ.อภินันท  จันตะนี  ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ 
3.  นางเบญญาภา  สอนพรม  เลขานุการคณะวิทยาการจัดการ
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เปดประชุม เวลา 09.30 น. 
ประธานพิจารณาจํานวนกรรมการที่มาประชุมและเห็นวาครบองคประชุมแลวจึงเปด 

การประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ 

ระเบียบวาระที่ 1.1  เล่ือนการประชุมสภามหาวิทยาลัย 

สาระสําคัญ 
ตามที่ มห าวิ ทยาลัย ราช ภัฏพระนครศรี อยุ ธ ยากํ าหนด ใหมี กา รประชุ ม 

สภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่  4/2553  ในวันพุธที่  21  เมษายน พ.ศ. 2553 นั้น  แตเนื่องจากมี 
เหตุจําเปนจึงตองขอเลื่อนการประชุมไปเปนวันพุธที่  19  พฤษภาคม  พ.ศ.2553  โดยทาง 
มหาวิทยาลัยฯ ไดมีมติเวียนหนังสือแทนการประชุม  เพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 
สภามหาวิทยาลัย จํานวน 3 เรื่อง  คือ 

1.  ขออนุมัติใหปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษา  ระดับปริญญาตรี  ประจํา 
ภาคเรียนที่  2/2552  และขออนุมัติใหประกาศนียบัตรบัณฑิตและปริญญามหาบัณฑิต  ภาคเรียนที่ 
3/2552 

2.  ขอความเห็นชอบการสรรหาและแตงตั้งหัวหนาภาควิชามนุษยศาสตรและหัวหนา 
ภาควิชาสังคมศาสตร 

3.  ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนอาจารยประจําหลักสูตร ศศ.ม.สาขายุทธศาสตร 
การพัฒนา 

มติ/ความเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 1.2  การรับสมัครนักศึกษารอบที่ 2 

สาระสําคัญ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ไดทําการเปดรับสมัครนักศึกษา รอบที่ 2 และ 

หมดเขตการรับสมัครเมื่อวันจันทรที่  19  เมษายน พ.ศ.2553 ที่ผานมา  โดยมหาวิทยาลัยฯ จะทํา 
การประมวลผลขอมูลการรับสมัคร  และดําเนินการสอบคัดเลือกตามกระบวนการตอไป 

มติ/ความเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 1.3  การขอโอนกรรมสิทธ์ิที่ดินตําบลสามบัณฑิตจาก 
กระทรวงศึกษาธิการ 

สาระสําคัญ 
จากการประชุมสภามหาวิทยาลัยไดใหความเห็นชอบใหมหาวิทยาลัยฯทําเรื่องขอโอน 

กรรมสิทธิ์ที่ดินตําบลสามบัณฑิตจากกระทรวงศึกษาธิการนั้น  ในขณะนี้มหาวิทยาลัยฯ 
ไดดําเนินการโดยใหนิติกรไดทําการตรวจสอบสัญญา  และปรับปรุงหนังสือแจงขอโอนใหมีความ 
สอดคลองกัน  เพื่อนําเสนอเรื่องขอความเห็นชอบจากรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการตอไป 

มติ/ความเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่  1.4  ขอเสนอแนะเรื่องการรับสมัครนักศึกษาจาก 
ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ 

สาระสําคัญ 
ในการประชุมวันนี้ไดเรียนเชิญประธานสภาคณาจารยและขาราชการมาเขารวมประชุม 

ดวย  เพื่อเสนอแนะความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องการรับสมัครนักศึกษา 

มติ/ความเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2553 

สาระสําคัญโดยยอ 
เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  นําเสนอรายงานการประชุม 

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่  6/2553  เพื่อขอใหที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร 
มหาวิทยาลัยพิจารณารับรองรายงานการประชุม 

ความเปนมา/เรื่องเดิม/ขอเท็จจริง 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยไดมีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

ครั้งที่  6/2553  เมื่อวันอังคารที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2553 ณ หองประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พระนครศรีอยุธยา
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ขอเสนอ/ญัตติ 
ขอรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่  6/2553 

เมื่อวันอังคารที่ 23 มีนาคม  พ.ศ.2553 ณ หองประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

มติท่ีประชุม 
รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2553 โดยไมมี 

การแกไข 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งท่ี 6/2553 

- ไมมี - 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.1 เร่ืองนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะครุศาสตร 

สาระสําคัญโดยยอ 
1.  ในวนัที่  27  เมษายน พ.ศ.2553  จะจัดประชุมคณาจารยคณะครุศาสตร เรื่อง ยทุธศาสตร 

การวิจยั 
2.  ในวันที่  30 เมษายน พ.ศ.2553  จะมีการพิจารณาการจัดทํา มคอ.3 
3.  ในวันที่ 3 – 4 พฤษภาคม พ.ศ.2553  การอบรมจิตปญญาใหกับคณาจารยคณะ 

ครุศาสตร 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4.2  เร่ืองนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะมนุษยศาสตรและ 
สังคมศาสตร 

สาระสําคัญโดยยอ 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  จะมีการอบรมใหแกคณาจารยของคณะ  ในวันที่ 22 

เมษายน พ.ศ.2553 ณ  หองประชุมตนโมก  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 4.3  เร่ืองนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

สาระสําคัญโดยยอ 
1.  จากการดําเนินการติดตามหลักสูตรโลจิสติคของมหาวิทยาลัยราชภัฏวลัยลงกรณ 

ซึ่งทางคณะวิทยาการจัดการขณะนี้มีนักศึกษาอยูประมาณ 20 คน และหลักสูตรไดสงถึงสํานักงาน 
คณะกรรมการการอุดมศึกษาแลว 

2.  คณะวิทยาการจัดการไดจัดทําโครงการจัดการศึกษาสําหรับผูมีประสบการณ 
(ระบบเทียบโอน)  โดยไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะแลว  ขณะนี้อยูใน 
ระหวางการพิจารณาของมหาวิทยาลัยฯ 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4.4  เร่ืองนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะวิทยาศาสตรและ 
เทคโนโลยี 

สาระสําคัญโดยยอ 
1.  คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดมอบหมายให ผศ.อราม  ชนะโชติ 

ปฏิบัติราชการแทน  ในระหวางวันที่ 19 - 23  เมษายน พ.ศ.2553 
2.  การดําเนินงานเรื่องการมอบหมายภาระงาน  ขณะนี้ทางคณะวิทยาศาสตรและ 

เทคโนโลยียังดําเนินการไมแลวเสร็จ  เนื่องจากตองการดูรายละเอียดเพิ่มเติมอ่ืน ๆ 
3.  การศึกษาตอในระดับปริญญาบัณฑิตวิชาชีพ  ทางคณะวิทยาศาสตรฯ ตองการให 

มหาวิทยาลัยฯ ไดกําหนดแนวทางใหมีความชัดเจน  เนื่องจากขอมูลในขณะนี้การศึกษาตอในระดับ 
ปริญญาวิชาชีพและไดรับทุนเรียนนั้นจะรับเฉพาะผูที่จบในสายตรงเทานั้น  ซึ่งนักศึกษาสวนมากที่ 
เขามาศึกษาและจบการศึกษาไปนั้นมีความตองการทางเลือกไดโดยตรง  มหาวิทยาลัยฯ ควรจะมี 
ทางเลือกอีกทางหนึ่งคือสามารถประกอบอาชีพครูได  มีขอเสนอแนะใหมหาวิทยาลัยฯ ไดมี 
การกําหนดแนวทาง  หรือมีเวทีเพื่อปรึกษาหารือกันในเรื่องนี้ 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ
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ระเบียบวาระที่  4.5 เร่ืองนําเสนอเพื่อทราบจากผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา 

สาระสําคัญโดยยอ 
เนื่องจากสถาบันอยุธยาศึกษารวมกับมูลนิธิ โครงการตําราสังคมศาสตรและ 

มนุษยศาสตร  มีการจัดอบรมอยุธยาศึกษาตลาดวิชาสําหรับครูอาจารย  เพื่อตระหนักถึง 
การสนับสนุนใหมีความกาวหนาทางวิชาการดานสังคมศึกษาในหมูครูอาจารย หรือผูปฏิบัติงาน 
และผูสนใจในอยุธยาศึกษา  โดยจัดอบรมในวันที่  22 – 23  เมษายน พ.ศ.2553  และในวันที่  22 
เมษายน พ.ศ.2553  ขอเรียนเชิญผูบริหารทุกทานรวมพิธีเปดการอบรมในเวลา 08.30 น. ซึ่งไดรับ 
เกียรติจากทาน พ.ต.อ.เภา  สารสิน  เปนประธานเปดการจัดอบรมในครั้งนี้ดวย 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.6 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผูอํานวยการสถาบันวิจัย 
และพัฒนา 

สาระสําคัญโดยยอ 
1.  สถาบันวิจัยและพัฒนาไดรวมกับเครือขายการวิจัยภาคกลางตอนบน  และ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา  กําหนดจัดประชุมเพื่อพัฒนาทองถิ่น  ในระหวางวันที่ 1 – 2 
พฤษภาคม พ.ศ.2553  ดังนั้นจึงขอเรียนเชิญคณะผูบริหารทุกทานไดเขารวมประชุมในครั้งนี้ดวย 

2.  ในวันที่  1  พฤษภาคม พ.ศ. 2553  สถาบันวิจัยและพัฒนาและกลุมราชภัฏ 
ภาคกลางทั้ง 5 แหง จะทํา MOU รวมกัน  ซึ่งสืบเนื่องจากการเขารวมประชุม  ณ  มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏราชนครินทรที่ผานมา 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.7 เร่ืองนําเสนอเพื่อทราบจากผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

สาระสําคัญโดยยอ 
1.  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ไดจัดฝกอบรมแกคณาจารย  และ 

บุคคลภายนอกที่ใหความสนใจในเรื่องของ E-book และการซอมบํารุง  โดยจัดอบรมในชวงของเดือน 
เมษายน พ.ศ.2553  ซึ่งขณะนี้อบรมไปแลวจํานวน 1 รุน  เหลืออีก 1 รุน  ซึ่งไดรับความสนใจเปนอยาง
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มาก  เนื่องจากไดสงเรื่องไปยังโรงเรียนตาง ๆ โดยตรงซึ่งเดิมไดจัดสงเรื่องไปยังเขตพื้นที่จึงทํา 
การเลือกสรรบุคคลที่จะมาอบรมทําใหมีจํานวนนอย 

2.  วิทยาลัยสารพัดชางชลบุรี ไดสงอาจารยมาฝกงานที่สํานักวิทยบริการฯ จํานวน 1 
ทาน  โดยฝกงานเกี่ยวกับเครือขายคอมพิวเตอร  ซึ่งเปนนโยบายที่ทางวิทยาลัยสารพัดชางชลบุรี 
จะสงอาจารยมาเพื่อฝกงานยังสถานประกอบการ  เพื่อการสรางความเขมแขงทางดานเครือขาย 
คอมพิวเตอรในวิทยาลัยตอไป 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี  4.8  เ ร่ืองนําเสนอเพื่อทราบจาก ผูอํานวยการสํ า นักงาน 
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 

สาระสําคัญโดยยอ 
จากการที่ สคบ. และคณะครุศาสตรไดเปดรับสมัครนักศึกษาประกาศนียบัตรการบริหาร 

การศึกษา  ซึ่งขณะนี้ไดทําการปดรับสมัครและทําการสัมภาษณแลวเมื่อตนเดือนเมษายน 
พ.ศ.2553  และมีนักศึกษามาสมัคร  จํานวน  32  คน 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.9  เร่ืองนําเสนอเพื่อทราบจากผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี 

สาระสําคัญโดยยอ 
1.  ในวันพฤหัสบดีที่  22  เมษายน พ.ศ.2553  สํานักงานอธิการบดีจะมีงานรวม  เพื่อ 

เปนการระดมคนงาน  และเจาหนาที่ไปซอมแซมเกาอ้ี  ณ  หอประชุม  มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พระนครศรีอยุธยา 

2.  สํานักงานอธิการบดีไดทําการประสานงานกับเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา 
เพื่อมาเติมบอน้ําหนาอาคาร  8  ซึ่งขณะนี้ไดมีจํานวนนอยลงเนื่องจากอากาศรอน 

3.  ในระหวางวันที่ 27 – 28 เมษายน พ.ศ.2553 สํานักงานอธิการบดีจะนําขาราชการ 
เจาหนาที่  และคนงานไปศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการทํางานเปนทีม  และ 
การใหบริการที่มีประสิทธิภาพ  ณ  ฐานทัพเรือสัตหีบ  จังหวัดชลบุรี
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4.  มหาวิทยาลัยฯ จะทําการซอมระบบไฟฟาภายในมหาวิทยาลัยฯ  โดยให 
บุคคลภายนอกมาดําเนินการ  ซึ่งดําเนินการประมูลไปเรียบรอยแลว  และจะมาดําเนินการซอมบํารุง 
ระหวางวันที่  26 – 30 เมษายน พ.ศ.2553  โดยทางมหาวิทยาลัยฯ จะมีการดับกระแสไฟฟาเปน 
บางสวน  ซึ่งทางวิศวกรก็จะแจงใหมหาวิทยาลัยฯ ทราบตอไป 

มติ/ความเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.10  เร่ืองนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีและผูชวยอธิการบดี 

ระเบียบวาระที่ 4.10.1  เร่ืองนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝายบริหาร 

สาระสําคัญโดยยอ 
- 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
- 

ระเบียบวาระที่ 4.10.2  เร่ืองนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝายวางแผนและ 
พัฒนา 

สาระสําคัญโดยยอ 
1.  ขณะนี้กองนโยบายและแผนไดจัดทํารายงานประจําปแลว  ซึ่งอยูระหวางให 

สํานักพิมพทําการจัดพิมพอยู  และคาดวาจะแลวเสร็จภายใน 1 – 2  สัปดาห  จํานวนทั้งหมด  400 
เลม  ซึ่งเปนรายงานพิมพ 4 สีทั้งเลม 

2.  ไดทําการปรับปรุงหอง 212  เปนหองศูนยปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยฯ  ซึ่งมีขอมูล 
พื้นฐานที่จําเปนของมหาวิทยาลัย  และไดทําการติดตั้ง LCD จํานวน  2  เครื่อง  และโปรเจคเตอร 
จํานวน 1 เครื่อง  รวมทั้งเปนที่รวบรวมแฟมตัวชี้วัดตางๆ ของทุกระบบไวในหองนี้ดวย 

3.  ในวันที่ 23  เมษายน พ.ศ.2553  จะมีการตรวจประเมิน PMQA ของมหาวิทยาลัยฯ 
ตั้งแตเวลา  09.00 น.  ณ  หองประชุม 1  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

4.  ขณะนี้กองนโยบายและแผนไดจัดทํารายงานผลการติดตามการเบิกจายเงิน 
งบประมาณในไตรมาสที่ 2 ของมหาวิทยาลัยฯ เรียบรอยแลว  และจะนําเอกสารมาแจงใหที่ประชุม 
ไดรับทราบ  ซึ่งรายงานนี้มีความจําเปนอยางยิ่งตอมหาวิทยาลัยฯ เพื่อติดตามผลการดําเนินงาน 
วาเปนไปตามแผนหรือไม
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มติ/ความเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.10.3  เร่ืองนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝายวิชาการ 
สาระสําคัญโดยยอ 

การรับสมัครนักศึกษาในรอบที่ 2 ไดสิ้นสุดแลวในวันจันทรที่ 19 เมษายน พ.ศ.2553 
ดังนั้นกองบริการการศึกษาขอแจงผลการดําเนินการ  และในขณะเดียวกันขอใหแตละคณะนําเสนอ 
ที่คณะเพื่อพิจารณาแผนการเปดรับเพิ่มเติมดวย  โดยเมื่อสัปดาหที่ผานมาไดประกาศแนวปฏิบัติ 
แผนการรับนักศึกษาเพื่อที่มหาวิทยาลัยฯ จะไดดําเนินการไดทันทวงที  และในรอบแรกในการรับ 
สมัครสอบและนักศึกษาโควตานั้นไดมารายงานตัว จํานวน  596  คน  สวนในรอบที่ 2 นั้นมีผูมา 
สมัคร จํานวน  1,321  คน  โดยไดปรับตามแผนการรับคือจํานวน 1,430  คน  โดยขณะนี้มี 
คณะครุศาสตรไดแจงการปรับแผนตามแนวปฏิบัติมาแลวทางมหาวิทยาลัยฯ กําลังดําเนินการอยู 
สวนคณะอ่ืนที่เกี่ยวของขอใหไดพิจารณาตามแผนการรับ  และสงกลับมาที่กองบริการนักศึกษา 
ตอไป 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4.10.4  เร่ืองนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝายวิจัยและ 
บริการวิชาการ 

สาระสําคัญโดยยอ 
ฝายวิจัยและบริการวิชาการขอเชิญชวนคณาจารยทุกทานเขารวมเปนคณะกรรมการ 

ดําเนินงานสงเสริมประชาธิปไตยของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ซึ่งรวมกับสถาบันสงเสริม 
ประชาธิปไตยเพื่อตางประเทศ  โดยตองการใหอาจารยในมหาวิทยาลัยฯ ไดเขารวมสงเสริม 
ประชาธิปไตยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  โดยเฉพาะนักศึกษาโปรแกรมรัฐประศาสนศาสตร 
ตองการใหเปนคณะกรรมการดวย  โดยใหสงรายชื่อไดที่สถาบันวิจัยและพัฒนา  ภายในวันที่  1 
พฤษภาคม พ.ศ.2553  ซึ่งทางสถาบันวิจัยและพัฒนาจะมีหนังสือแจงใหทราบอีกครั้งหนึ่ง 

มติ/ความเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ
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ระเบียบวาระท่ี 4.10.5  เร่ืองนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝายกิจการ 
นักศึกษา 

สาระสําคัญโดยยอ 
กองพัฒนานักศึกษาจะมีการจัดประชุมเพื่อเตรียมการจัดงานปจฉิมนิเทศสําหรับ 

นักศึกษาใหม เพื่อกําหนดปฏิทินการปฏิบัติงานประจําปการศึกษา 2553 

มติ/ความเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.10.6  เร่ืองนําเสนอเพื่อทราบจากผูชวยอธิการบดีฝายบริหาร 
สาระสําคัญโดยยอ 

1.  การรักษาความสงบเรียบรอยเฝาระวังทรัพยสินของทางราชการในชวงเทศกาล 
สงกรานต ตั้งแตวันที่  10 – 18  เมษายน พ.ศ.2553  อยูในความสงบเรียบรอยไมมีทรัพยสินของทาง 
ราชการไดรับความสูญหายใดๆเกิดขึ้น 

2.  รายงานความกาวหนาของอาคารกอสรางทั้ ง  4  หลัง  คือ  ขณะนี้ อาคาร 
คณะวิทยาการจัดการไดทําการมุงหลังคา  กอผนังทางเดิน  ระบบไฟฟาเรียบรอย และกําลังรอการปู 
พื้น  สวนอาคารสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมดําเนินการชากวากําหนด  ก็ไดทําการพูดดวยวาจาแลว 
ใหเรงรัดการดําเนินการ  แตหากชากวากําหนดก็จะออกเปนหนังสือแจงใหบริษัทอยางเปนทางการ 
อีกครั้ง  สวนหลังคาไดทําการมุงกระเบื้องไปแลว  และอาคารสํานักงานอธิการขณะนี้ไดวางคานชั้น 
2 และจะทําการเทคอนกรีต  ในวันศุกรที่ 23 เมษายน พ.ศ.2553 นี้  สวนสีของหลังคาไดเห็นชอบ 
จากกรรมการแลวใหเปนสีพลอยไพลิน  (สีน้ําเงินเขม)  สวนอาคารคณะมนุษยศาสตรและ 
สังคมศาสตร  ขณะนี้ไดเทเสารองรับชั้น 2 แลวและพื้นชั้นลางสมบูรณแลว 30% 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ
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ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องนําเสนอเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระที่  5.1  พิจารณาโครงการสัมมนานานาชาติ    เรื่อ ง 
พระนครศรีอยุธยา – สยาม – กับโลกตะวันตก : 2054 - 2554 

สาระสําคัญโดยยอ 
ดวยสถาบันอยุธยาศึกษา  ขอนําเสนอโครงการจัดสัมมนานานาชาติ     เรื่ อง 

พระนครศรีอยุธยา – สยาม – กับโลกตะวันตก : 2054 - 2554 

ขอเสนอ/ญัตติ 
พิจารณาโครงการสัมมนานานาชาติ  เรื่องพระนครศรีอยุธยา – สยาม – กับโลก 

ตะวันตก : 2054 - 2554 

มติท่ีประชุม 
เห็นดวยในหลักการของการทําโครงการ  แตขอใหนําไปปรับปรุงรายละเอียด 

ของโครงการใหสอดคลองกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย  นโยบาย  และขอมูลที่มีอยู  และใหนําเสนอ 
ในการประชุมครั้งตอไป  และมหาวิทยาลัยฯ จะสนับสนุนโดยการจัดอบรมการเขียนโครงการใหแก 
ผูบริหารและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของในการเขียนโครงการตอไป 

ระเบียบวาระที่ 5.2  ขอความเห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พระนครศรีอยุธยา  วาดวยกองทุนวิจัย พ.ศ. ..... 

สาระสําคัญโดยยอ 
เนื่องจากการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงและยกราง  กฎ  ระเบียบ  ประกาศ  และ 

ขอบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  มีมติเห็นควรใหนํารางระเบียบที่เกี่ยวของกับ 
การบริหารงานมหาวิทยาลัยฯ  นําเสนอตอมหาวิทยาลัยฯกอน  เพื่อใหคณะผูบริหารมหาวิทยาลัยฯ 
ไดพิจารณากลั่นกรองในเบื้องตนกอนที่จะนําเสนอตามกระบวนการและข้ันตอนตอไปนั้น 

ขอกฎหมาย 
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547  มาตรา 18  “สภามหาวิทยาลัยมี 

อํานาจและหนาที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัยและโดยเฉพาะใหมีอํานาจและหนาทีใ่น 
การออกกฎ  ระเบียบ  ขอบังคับของมหาวิทยาลัย........”
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ขอเสนอ/ญัตติ 
ขอความเห็นชอบ(ราง)ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  วาดวยกองทุนวิจัย 

พ.ศ..... 

มติท่ีประชุม 
เห็นชอบในหลักการ  และขอใหนําไปปรับปรุงรายละเอียดตามขอเสนอแนะของ 

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  และนําเสนอตอคณะกรรมการยกรางกฎ  ระเบียบ  ประกาศฯ 
ตอไป 

ระเบียบวาระที่ 5.3  พิจารณาแกไขหลักเกณฑการคิดภาระงาน 

สาระสําคัญโดยยอ 
ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามีประกาศเรื่อง  มาตรฐานภาระงาน 

สําหรับบุคลากรสายวิชาการ พ.ศ.2552  ลงวันที่  7  พฤศจิกายน พ.ศ.2552 นั้น  คณะวิทยาศาสตร 
และเทคโนโลยีขอแกไขหลักเกณฑการคิดภาระงาน  ดังนี้ 

1.  การคิดภาระงานสอนระดับปริญญาตรีในขอ 8.2  ขอเพิ่มหมายเหตุทายขอ 8.2  คือ 
“ในรายวิชาท่ีขอเปดและไมตรงกับแผนการศึกษาใหคิดภาระงานรอยละ 50 ตามเกณฑ 
ขางตน” 

2.  การคิดภาระงานดานบริการวิชาการในขอ 10.1  ขอกําหนดเพดานสูงสุดของการคิด 
ภาระงานในหมวดนี้  โดยเพิ่มทายประโยคในขอนี้คือ  “ท้ังน้ีใหนํามาคิดไดไมเกิน  3  ภาระงาน” 

3.  การคิดภาระงานดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  ขอ 11.2  ขอแกไขเปน 
“การเปนผูจัดโครงการหรือกิจกรรมดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกําหนดให 1 โครงการเทากับ 3 
ภาระงาน ในกรณี  ที่จัดกิจกรรมใหหนวยงานภายนอกโดยมีคําสั่งหรือความเห็นชอบของคณบดี 
ใหนํามาคิดไดไมเกิน 6 ภาระงาน” 

ขอกฎหมาย 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  เรื่อง  มาตรฐานภาระงานสําหรับ 

บุคลากรสายวิชาการ  พ.ศ.2552  ขอ 15.8  “ในกรณีที่มีความจําเปนตองกําหนดภาระงานแตกตาง 
ใหคณบดีเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาใหความเห็น” 

ขอเสนอ/ญัตติ 
พิจารณาแกไขหลักเกณฑการคิดภาระงาน
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มติท่ีประชุม 
ไดพิจารณาหลักเกณฑการคิดภาระงาน  และมีมติที่ประชุมใหแกไข ดังนี้ 
1.  การคิดภาระงานสอนระดับปริญญาตรีในขอ 8.2  ขอเพิ่มหมายเหตุทายขอ 8.2  คือ 

“ในรายวิชาท่ีขอเปดและไมตรงกับแผนการศึกษาใหคิดภาระงานรอยละ 50 ตามเกณฑ 
ขางตน” ไมตองแกไขขอความเดิม  โดยอธิการบดีใหขอเสนอแนะวาการขอเปดวิชาท่ีไม 
ตรงกับแผนไมควรจะใหเปดเวนแตมีเหตุจําเปนสุดวิสัยก็ใหปฏิบัติตามแนวปฏิบัติใหชดัเจน 
ตอไปสวนการคิดภาระงานถาเห็นชอบใหเปดแลวก็คิดภาระงานตามเกณฑท่ีกําหนด 

2.  การคิดภาระงานดานบริการวิชาการในขอ 10.1  ขอกําหนดเพดานสูงสุดของการคิด 
ภาระงานในหมวดนี้  โดยเพิ่มทายประโยคในขอนี้คือ  “ท้ังน้ีใหนํามาคิดไดไมเกิน  3  ภาระงาน” 
ใหแกไขขอความ จากขอความ “การคิดภาระงานดานบริการวิชาการในขอ 10.1” เปน 
“การคิดภาระงานดานบริการวิชาการในขอ 10.2” 

3.  การคิดภาระงานดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  ขอ  11.2  ขอแกไขเปน 
“การเปนผูจัดโครงการหรือกิจกรรมดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกําหนดให 1 โครงการเทากับ 3 
ภาระงานในกรณีที่จัดกิจกรรมใหหนวยงานภายนอกโดยมีคําสั่งหรือความเห็นชอบของคณบดี ให 
นํามาคิดไดไมเกิน 6 ภาระงาน” ไมตองแกไขขอความ 

ระเบียบวาระที่ 5.4  พิจารณาโครงการจัดการศึกษาสําหรับผู มีประสบการณ 
(ระบบเทียบโอน) 

สาระสําคัญโดยยอ 
ดวยคณะวิทยาการจัดการ  มีแนวคิดในการแสวงหาความรวมมือทางวิชาการกับ 

มหาวิทยาลัยในพื้นที่ใกลเคียงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ตามนโยบายพื้นฐานของมหาวิทยาลัยฯ 
ในการขยายการจัดและบริการทางการศึกษาใหกวางขวางครอบคลุมกลุมเปาหมายทุกกลุมโดยการ 
ใชเนนรูปแบบการเขาถึงตามสภาพของกลุมเปาหมาย 

ขอกฎหมาย 
1.  พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ.2547 มาตรา 22 

ใหสภาวิชาการมีอํานาจหนาที่ (2) เสนอแนะแนวทางการประสานงาน  การระดมสรรพกําลังเพื่อ 
การพัฒนาทองถิ่น  การทําขอตกลงระหวางมหาวิทยาลัยในความรวมมือทางวิชาการ  ประสาน 
การใชบุคลากร  ทรัพยากร  และความชํานาญรวมกันในการปฏิบัติหนาที่ของมหาวิทยาลัยเพื่อ 
การพัฒนาทองถิ่น
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2.  นโยบายเชิงกลยุทธในการบริหารมหาวิทยาลัย พ.ศ.2553 ขอ 10 ขยายการจัดและ 
บริการทางการศึกษาใหกวางขวางครอบคลุมกลุมเปาหมายทุกกลุมโดยการใชเนนรูปแบบการเขาถึง 
ตามสภาพของกลุมเปาหมาย 

ขอเสนอ/ญัตติ 
พิจารณาโครงการจัดการศึกษาสําหรับผูมีประสบการณ (ระบบเทียบโอน) 

มติท่ีประชุม 
เห็นควรใหนําไปจัดทําหลักเกณฑการเทียบโอนประสบการณใหมีความชัดเจนและ 

ใชหลักเกณฑนั้นสําหรับผูสนใจในหลักสูตร  และแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําหลักเกณฑการเทียบ 
โอนโดยมีผูแทนแตละคณะมาจัดทําระเบียบเกี่ยวกับการเทียบโอน  เพื่อนําเขาสภามหาวิทยาลัย 
ในครั้งตอไป 

ระเบียบวาระท่ี  6  เรื่องอื่น ๆ 

ระเบียบวาระที่ 6.1  กลยุทธการรับนักศึกษา และนักศึกษาสาขาสารสนเทศ 
ทางธุรกิจ 

สาระสําคัญโดยยอ 
จากที่มหาวิทยาลัยฯ ไดประกาศเปดรับสมัครนักศึกษาสาขาสารสนเทศทางธุรกิจและ 

ดําเนินการรับสมัครในรอบที่  1  และรอบที่  2  แลวนั้น  พอถึงเดือนเมษายน พ.ศ.2553 
ทางคณะวิทยาการจัดการไดมีการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ  และเรียนเชิญประธาน 
หลักสูตรสารสนเทศเพื่อมาปรึกษาหารือกันในเรื่องนี้  ที่ประชุมก็เห็นสมควรวาใหงดรับนักศึกษา 
ทางคณะก็ไดจัดทําบันทึกขอความถึงมหาวิทยาลัยฯ เพื่อของดรับนักศึกษา  ทางมหาวิทยาลัยฯ 
ก็อนุญาตตามเสนอ  พอหลังจากนั้นปรากฏวาประธานหลักสูตรสารสนเทศไดทําหนังสือแจงวา 
เหตุใดคณะตองพิจารณาเปดรับเพราะมหาวิทยาลัยฯ ไดดําเนินการรับสมัครแลว  หลังจากนั้น 
อธิการบดีก็ไดเชิญคณบดีมาเพื่อปรึกษาหารือกัน  คณบดีก็ไดสงตัวแทนคณะมา  และไดตกลงกันวา 
จะนําเรื่องนี้ไปปรึกษากับคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อตกลงทําความเขาใจกันอีกครั้งหนึ่ง 
แตพอหลังจากนั้นก็ไดรับทราบจากประธานสภาคณาจารยและขาราชการวาเรื่องนี้ยังไมได 
ปรึกษาหารือกันเปนที่แนนอน  ทําใหเกิดความเขาใจไมตรงกัน 

ขอเสนอ/ญัตติ 
พิจารณากลยุทธการรับนักศึกษา  และนักศึกษาสาขาสารสนเทศทางธุรกิจ
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มติท่ีประชุม 
รับทราบแนวคิด ขอเสนอแนะ และใหนําขอเสนอแนะเพิ่มเติมจากที่ประชุมให 

คณะวิทยาการจัดการไดพิจารณาทบทวนการดําเนินการ  โดยเชิญผูเกี่ยวของประชุมเพื่อพิจารณา 
หาแนวทางการดําเนินการในเรื่องนี้  และขอมติจากที่ประชุมเพื่อมหาวิทยาลัยฯ จะไดดําเนินการใน 
เรื่องนี้ตอไป

ระเบียบวาระที่ 6.2  เสนอใหมีแนวทางการพิจารณาวิชาชีพคร ู

สาระสําคัญโดยยอ 
จากขอมูลของสํานักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน   กระทรวงศึกษาธิการวาใน 

พ.ศ.2552 – 2556 จะมีบุคลากรที่ออกจากราชการไปเปนจํานวนมาก  โดยมีแนวโนมสอดรับกับ 
ทางคณะครุศาสตรที่จะเปดหลักสูตรของปริญญาวิชาชีพครู   และไดรับทราบจากทางคณบดีวาใน 
การเปดรับปริญญาวิชาชีพครูตองจบการศึกษาโดยตรง  ดังนั้นคณะวิทยาศาสตรจึงไดทําการสํารวจ 
และขอมูลที่ไดคือนักศึกษาตองการเรียนปริญญาวิชาชีพครู   เพื่อเปนทางเลือกหนึ่งในการประกอบ 
อาชีพครู  ดังนั้นเห็นควรวามหาวิทยาลัยฯ ควรพิจารณาในสวนของการเปดรับที่เพิ่มขึ้น  แตเดิม 
มหาวิทยาลัยฯ ก็มีบุคลากรจํากัด  และหองเรียนก็มีจํากัด  ตองการใหมหาวิทยาลัยฯ รับเพิ่มในสวน 
ของสาขาอ่ืนๆ ที่ไมใชสาขาตรงอยางเดียว  โดยระบุคุณสมบัติใหกวางขึ้น เพื่อเปดโอกาสใหบัณฑิต 
ในสาขาอ่ืนไดเขามาสมัครมากยิ่งขึ้น 

ขอเสนอ/ญัตติ 
พิจารณาแนวทางการพิจารณาวิชาชีพคร ู

มติท่ีประชุม 
ควรทําเปนโครงการรวมแบบเดียวกับ สสวท.แทนที่จะทําระหวางคณะวิทยาศาสตร 

คณะครุศาสตร  และ สสวท.  ก็ทําเปนโครงการระหวางคณะครุศาสตร  คณะมนุษยศาสตรและ 
สังคมศาสตร  และคณะวิทยาศาสตร  โดยทํารวมกันและใชแบบจําลองของ สสวท.
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ระเบียบวาระที่ 6.3  กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ 8/2553 

สาระสําคัญโดยยอ 
เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนําเสนอปฏิทินเพื่อหารือเรื่องกําหนด 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2553 

ขอเสนอ/ญัตติ 
ขอความเห็นชอบกําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2553 

วันอังคารที่ 4 พฤษภาคม  พ.ศ.2553  เวลา 13.30 น. ณ  หองประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พระนครศรีอยุธยา 

มติท่ีประชุม 
รับทราบ 

ปดประชมุเวลา เวลา  18.00 น. 

รศ.วันทนีย  แสนภักดี  ผูตรวจบันทึกการประชุม 
นางสาวนงคราญ  ปนแกว  ผูบันทึกการประชุม 
นางสาวปยะนุช  แสงมะฮะหมัด  ผูบันทึกการประชุม




