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รายงานการประชมุคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยั 
ครั้งที่ 4/2553 

วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ พ.ศ.2553 เวลา 13.30-20.00 น. 
ณ หองประชมุ 1 มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรอียุธยา 

-------------------------------------------------- 
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.  นายสุนทร  โภชฌงค  รองอธิการบดีฝายกิจการนักศกึษา  กรรมการ 
6.  นายจิรศกัดิ์  ชุมวรานนท  รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา  กรรมการ 
7.  ดร.อมรรัตน  สนั่นเสยีง  คณบดีคณะครุศาสตร  กรรมการ 
8.  นางอรัญญา  จงกลรัตน (แทน)คณบดีคณะมนษุยศาสตรและสงัคมศาสตร  กรรมการ 
9.  รศ.ลํายอง  ปลั่งกลาง  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  กรรมการ 
10. รศ.ดร.นพวรรณ  ธีระพันธเจริญ  คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  กรรมการ 
11. ผศ.จินตนา  เวชมี  ผูอํานวยการสถาบันวจิัยและพัฒนา  กรรมการ 
12. นางศรีเวียง  ไตรชิละสุนทร(แทน)  ผูอํานวยการสถาบนัอยุธยาศกึษา  กรรมการ 
13. นายชยัพฤกษ  ชูดํา  ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี  กรรมการ 

สารสนเทศ 
14. ดร.ภควดี  สุขอนันต  ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการ  กรรมการ 

บัณฑิตศึกษา 
ผูท่ีไมมาประชุม 
1.  นายทวีศักดิ์  จริตควร  ผูชวยอธิการบดีฝายบริหาร 
ผูเขารวมประชุม 
1.  ผศ.สุธรรม  ชาตะสิงห  ชมรมอาจารยอาวุโสราชภัฏอยุธยา 
2.  ผศ.นิยม  ฉิมตระกูล  ชมรมอาจารยอาวุโสราชภัฏอยุธยา 
3.  ผศ.อุทิศ  นวลเจรญิ  ชมรมอาจารยอาวุโสราชภัฏอยุธยา 
4.  นางสุนทรี  โพธิกุล  ผูอํานวยการกองกลาง 
5.  นางสาวเพลินตา  โมสกุล  ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน 
6.  นางสุมาลี  สระบัว  รักษาการหัวหนากลุมงานบริหารงานบุคคล 
7.  นายสราวุธ  คําสัตย  นักวิเคราะหนโยบายและแผน
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เปดประชุม เวลา 13.30 น. 
ประธานพิจารณาจํานวนกรรมการที่มาประชุมและเห็นวาครบองคประชุมแลวจึงเปด 

การประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 1.1  คําส่ังมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง แตงต้ัง 
คณะทํางานพัฒนาระบบงานและส่ือประชาสัมพันธ 

สาระสําคัญ 
ดวยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาดําเนินการจัดทําคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

พระนครศรีอยุธยาที่ 125/2553 เรื่องแตงตั้งคณะทํางานพัฒนาระบบงานและสื่อประชาสัมพันธ 
เพื่อพัฒนาระบบงานและสื่อประชาสัมพันธของมหาวิทยาลัยฯ ใหมีประสิทธิภาพ  ทั้งนี้ใหผูที่มี 
รายชื่อหรือตําแหนงตามคําสั่ง  ปฏิบัติตามหนาที่และความรับผิดชอบดังปรากฏตามคําสั่ง 

มติ/ความเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 1.2  วัดพนัญเชิงวรวิหาร  มอบทุนการศึกษาแกนักเรียน/นักศึกษา 
สาระสําคัญ 

ดวยวัดพนัญเชิงวรวิหาร  กําหนดใหมีการจัดงานสมโภชพระพุทธไตรรัตนนายก 
(หลวงพอโต)  ครบ 686 ป  ในวันอาทิตยที่ 11 เมษายน พ.ศ.2553 และจะมีพิธีมอบทุนการศึกษา 
ใหแกนักเรียน/นักศึกษาจากโรงเรียนและสถาบันตาง ๆ ภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เพื่อเปน 
การสงเสริมสนับสนุนทุนการศึกษาใหแกบุตรหลานของประชาชนทั่วไป  ในการนี้จึงขอให 
มหาวิทยาลัยฯ พิจารณาคัดเลือกนักศึกษาที่มีความประพฤติเรียบรอย ตั้งใจการศึกษาเลาเรียนแต 
ขาดแคลนทุนทรัพย  เพื่อเขารับมอบทุนการศึกษาระดับอุดมศึกษาจํานวน 5 ทุน  ทุนละ 5,000 บาท 
ตามวันดังกลาว ณ ชั้นบนหอประชุมสงฆ  วัดพนัญเชิงวรวิหาร 

มติ/ความเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบและมอบหมายใหรองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษารับไปดําเนินการ
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ระเบียบวาระท่ี 1.3  งบประมาณอุทยานประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยา 
สาระสําคัญ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เสนอของบประมาณโดยผานทางอุทยาน 
ประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยา เพื่อพัฒนาศูนยสามบัณฑิต  โดยนําขอมูลแผนงบประมาณตาม 
Master Plan  ของศูนยเฟสแรก พ.ศ.2554-2558  ในวงเงินงบประมาณจํานวน 1,470 ลานบาท  ซึ่ง 
จากการเขารวมประชุมกับอุทยานประวัติศาสตร  ฯ  และอธิบดีกรมศิลปากร  ไดขอสรุปวา 
งบประมาณที่เปนการขยายมหาวิทยาลัยนั้นใหมหาวิทยาลัยแตละแหงเปนผูเสนอเรื่องเองโดยผาน 
ทางสํานักงบประมาณ  ซึ่งสํานักงบประมาณแจงวาในปงบประมาณ  พ.ศ.2554  มหาวิทยาลัยไม 
สามารถจัดทําคําขอตั้งงบประมาณตองรอปงบประมาณ 2555  โดยมีฐานขอมูลไว  และประสานกับ 
อุทยานประวัติศาสตร ฯ วาจะมีงบประมาณสวนใดมาสนับสนุนไดบางจากอุทยานประวัติศาสตร ฯ 

มติ/ความเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 1.4  เล่ือนวันรับพระราชทานปริญญาบัตร 
สาระสําคัญ 

1.  ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากําหนดใหมีพิธีพระราชทานปริญญา 
บัตร ประจําป พ.ศ.2553 ในวันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ พ.ศ.2553 นั้น  แตเนื่องจากสมเด็จพระ 
บรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงอยูระหวางการปฏิบัติพระราชกรณียกิจตางประเทศ ใน 
วันที่ 17-18 กุมภาพันธ พ.ศ.2553 อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จึงแจงเลื่อนพิธี 
พระราชทานปริญญาบัตรจากเดิมคือจากวันที่ 18 กุมภาพันธ พ.ศ.2553  เปนวันอาทิตยที่ 7 มีนาคม 
พ.ศ.2553  เวลา 15.30 น. 

2.  สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงมีพระราชบรรทูลเพิ่มถวย 
รางวัลพระราชทานอีก 2 รางวัลในแตละภาค  คือ 

2.1  รางวัลชมเชยสําหรับการเขารับพระราชทานปริญญาบัตร  ใชลําดับคะแนน 
ตอจากรางวัลรองชนะเลิศ 

2.2  รางวัลการอานดีเดน  พิจารณาจากน้ําเสียงที่ชัดเจนไมตื่นเตนและสั่นรัวมี 
จังหวะที่สม่ําเสมอ บัณฑิตเขาตรงตามจังหวะการอาน มีความถูกตองในการอานอักขระและไมทําให 
งวงนอน



การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  ครั้งท่ี  5 

( 2-5 ) 

3.  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาไดรับมอบหมายใหทําหนาที่คณะกรรมการ 
ดําเนินงานฝายพิธีการ  มีหนาที่จัดเตรียมพิธีสงฆ  พิธี ณ ที่ประทับ จัดเตรียมสิ่งของปจจัย ภัตตาหาร 
ดอกไมธูปเทียน  โตะหมูบูชา พระพุทธรูปและปากกาสมุดสําหรับลงพระปรมาภิไธย 

มติ/ความเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 1.5  กําชับการอยูเวรรักษาการณและตรวจเวรยามรักษาความ 
ปลอดภัยสถานที่ราชการ 

สาระสําคัญ 
ดวยกระทรวงมหาดไทยมีขอสั่งการผานระบบวีดีทัศนทางไกล เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ 

พ.ศ.2553 วาใหจังหวัดเครงครัดในการรักษาความสงบและสถานการณโดยรอบบริเวณศูนยราชการ 
จังหวัด  เนื่องจากอาจมีเหตุการณชุมนุมของมวลชนที่มีผลกระทบจากสถานการณทางการเมือง 
ตั้งแตบัดนี้จนถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ  2553 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยาไดมีหนังสือมาถึงมหาวิทยาลัยใหกําชับผูมีหนาที่อยูเวร 
รักษาการณและตรวจเวรยามในสังกัดทุกระดับปฏิบัติหนาที่ในการอยูเวรรักษาความปลอดภัย 
สถานที่ราชการโดยเครงครัด  และใหรายงานผลการอยูเวรยามรักษาการณและตรวจเวรยามให 
ผูบังคับบัญชาทราบ 

มติ/ความเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 1.6  ขอความร วม มือ ดูแลรั กษ าความ เ รี ยบร อยภายใน 
สถาบันอุดมศึกษา 

สาระสําคัญ 
ตามที่เกิดเหตุยิงระเบิดเอ็ม 79 ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตพาณิชย 

พระนคร  และวางระเบิดในบริเวณศาลฏีกา เมื่อวันเสารที่ 13 กุมภาพันธ พ.ศ.2553 ดังที่ปรากฏเปน 
ขาวในสื่อมวลชน  ประกอบกับสถานการณบานเมืองในขณะนี้มีความหวั่นเกรงกันวา อาจจะเกิด 
ความชุลมุนวุนวายขึ้นได 

ดังนั้นสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงมีความหวงใยในความปลอดภัยของ 
บรรดานิสิต นักศึกษาและคณาจารย  ตลอดจนบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ  จึงขอ
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ความรวมมือมายังสถาบันอุดมศึกษาตาง ๆ ไดชวยกันสอดสองดูแลและกําหนดมาตราการรักษา 
ความปลอดภัยในสถาบันอุดมศึกษาใหเขมงวดกวดขันมากยิ่งขึ้นกวาปกติ  เพื่อมิใหบุคคลใด ๆ ได 
ใชสถานที่หรืออุปกรณใด ๆ ของสถาบันอุดมศึกษาอันที่จะเอ้ือประโยชนตอการชุมนุมหรือเปน 
ชองทางในอันที่จะกอใหเกิดเหตุรายหรือเหตุรุนแรงข้ึนในสถาบันอุดมศึกษาและหากเกิดเหตุใด ๆ ที่ 
ไมพึงประสงคขึ้นขอใหสถาบันอุดมศึกษาพึงตระหนักวา สถาบันอุดมศึกษาเปนสถาบันการศึกษา 
ชั้นสูง การแกปญหาใด ๆ พึงใชปญญาในการแกไขปญหาตาง ๆ โดยสันติวิธ ี

มติ/ความเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2553 
สาระสําคัญโดยยอ 

เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  นําเสนอรายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่  3/2553  เพื่อขอใหที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร 
มหาวิทยาลัยพิจารณารับรองรายงานการประชุม 

ความเปนมา/เรื่องเดิม/ขอเท็จจริง 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยไดมีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

ครั้งที่ 3/2553 เมื่อวันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ  พ.ศ.2553 ณ หองประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พระนครศรีอยุธยา 

ขอเสนอ/ญัตติ 
ขอรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2553 เมื่อวัน 

อังคารที่ 9 กุมภาพันธ  พ.ศ.2553  ณ หองประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

มติท่ีประชุม 
รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2553 โดยให 

แกไขดังนี้ 
1.  หนา  (2-2)  บรรทัดที่  16  จากเดิม  “ผศ.วชิรา ปูชตรีเนตร  คณบดีคณะ 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี”  แกไขเปน  “รศ.ดร.นพวรรณ ธีระพันธเจริญ  คณบดีคณะ 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี”
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2.  หนา (2-7) บรรทัดที่ 18 จากเดิม “ประชุมเพื่อพัฒนาการตรวจวิจัย”  แกไขเปน 
“ประชุมเพื่อพัฒนาโจทยวิจัย” 

3.  หนา (2-9) บรรทัดที่ 2 จากเดิม “เขตพื้นที่การศึกษา เขต 2”  แกไขเปน “เขตพื้นที่ 
การศึกษา เขต 2 พระนครศรีอยุธยา” 

4.  หน า  ( 2 -11 )  บ ร รทั ดที่  13  จ าก เ ดิ ม  “2 .  ไป ท่ี อุท ย านประวั ติ ศ าสต ร 
พระนครศรีอยุธยา”  แกไขเปน “2. อุทยานประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยา” 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งท่ี 3/2553 

ระเบียบวาระท่ี 3.1 พิจารณาคณะทํางานการจัดการเรียนการสอน กศ.บป. 
ภาคเรียนท่ี 3/2552 

สาระสําคัญโดยยอ 
ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่องนโยบายและแนวปฏิบัติ 

เกี่ยวกับการจัดและแตงตั้งบุคลากรดําเนินการภาคพิเศษ (ปฏิบัติงานภาคพิเศษวันจันทร-พุธ-ศุกร 
และเสาร-อาทิตย)  เพื่อใหการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนและการบริการตาง ๆ 
ของมหาวิทยาลัย ฯ ในภาคพิเศษฯ มีความเปนธรรม  โปรงใส มีประสิทธิภาพและมีความชัดเจน 
เปนไปดวยความเรียบรอย มหาวิทยาลัยฯ ไดมอบหมายใหกองนโยบายและแผน รวบรวม  วิเคราะห 
หรือประมวลผล  และสรุปขอมูลของทุกหนวยงาน  ความทราบแลวนั้น 

ขอกฎหมาย 
มาตรา 31 (2) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ.2547 

อธิการบดีมีหนาที่ควบคุมดูแลบุคลากร การเงิน การพัสดุ สถานที่และทรัพยสินอ่ืนของมหาวิทยาลัย 
ใหเปนไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ และขอบังคับของทางราชการและของมหาวิทยาลัย 

ขอเสนอ/ญัตติ 
พิจารณาคณะทํางานการจัดการเรียนการสอน กศ.บป. ภาคเรียนที่ 3/2552 

มติท่ีประชุม 
เห็นชอบการจัดและแตงตั้งบุคลากรดําเนินการภาคพิเศษ (ปฏิบัติงานภาคพิเศษวัน 

จันทร-พุธ-ศุกร และเสาร-อาทิตย)  และแกไขดังนี้
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1.  กลุมงานบริหารงานบุคคล  ปรับลดเจาหนาที่ปฏิบัติงานภาคพิเศษวันจันทร-พุธ- 
ศุกร จากเดิมวันละ 4 คน  เหลือวันละ 2 คน  ภาคพิเศษวันเสาร – อาทิตย จากเดิมวันละ 4 คน เหลือ 
วันละ 2 คน 

2.  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ขอปรับลดเจาหนาที่ปฏิบัติงานภาคพิเศษวัน 
จันทร-พุธ-ศุกร จากเดิมวันละ 2 คน  เหลือวันละ1 คน 

3.  คณะวิทยาการจัดการ  ขอเพิ่มเจาหนาที่ปฏิบัติงานภาคพิเศษวันเสาร – อาทิตย 
จากเดิมวันละ 4 คน  ขอเพิ่มอีก 1 คน 

ใหแตละหนวยงานเสนอชื่อผูปฏิบัติงาน  เพื่อใหกลุมงานบริหารงานบุคคลจัดทําคําสั่ง 
แตงตั้งผูปฏิบัติงาน 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.1 เร่ืองนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะครุศาสตร 
สาระสําคัญโดยยอ 

1.  อบรมการเขาคายลูกเสือใหแกนักศึกษาชั้นปที่ 1 และ 4  ในวันที่ 17-23 มีนาคม 
พ.ศ.2553  ณ อําเภอลํานารายณ  จังหวัดลพบุรี 

2.  ปจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปที่ 5 โดยไดเรียนเชิญผูบริหารในเขตพื้นที่การศึกษา มา 
บรรยายใหความรูเรื่องการเตรียมความพรอมกอนบรรจุกอนเขารับราชการ 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.2  เร่ืองนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
สาระสําคัญโดยยอ 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการประวัติศาสตร  ใน 
วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ.2553  เวลา 13.00 น. ณ  อาคาร 100 ป 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 4.3  เร่ืองนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
สาระสําคัญโดยยอ 

คณะวิทยาการจัดการจัดประชุมสัมมนาในชวงปดเทอม ดังนี้ 
1.  จะเปดสอนหลักสูตรการศึกษาสําหรับนักบริหาร  โดยใชหลักสูตรเดิม 
2.  ดวยนักศึกษาของคณะมีจํานวนลดลง  ดังนั้นจึงรวมมือกับมหาวิทยาลัยเพื่อชีวิต 

ในการจัดทําหลักสูตรใหม 
3.  เพื่อใหการบริหารงานสอดคลองกับ ก.พ.ร. จึงไดประชุมกําหนดคานิยมหลักที่ 

ปรากฏในแผนปฏิบัติราชการ  คือ “รวมคิด  รวมทํา รวมรับผิดชอบ” 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.4  เร่ืองนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
สาระสําคัญโดยยอ 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีเรื่องแจงใหทราบดังนี้ 
1.  การประชุมพัฒนาวิชาแกน  2 กลุม  คือ วท.บ.เคมี ชีววิทยา  ฟสิกส คณิตศาสตร 

และ วศ.บ. 
2.  จะมีการประชุมสัญจรของคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ในวันที่ 17 

มีนาคม พ.ศ.2553 เวลา 13.30 น. 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่  4.5 เร่ืองนําเสนอเพื่อทราบจากผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา 
สาระสําคัญโดยยอ 

สถาบันอยุธยาศึกษาจัดอบรมมัคคุเทศกทองถิ่น  ในวันที่ 19-20 มีนาคม พ.ศ.2553 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ
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ระเบียบวาระท่ี 4.6 เร่ืองนําเสนอเพื่อทราบจากผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
สาระสําคัญโดยยอ 
1. ผลการประเมินการซอมรับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันท่ี 13-16 กุมภาพันธ 

พ.ศ.2553 โดยสอบถามจากบัณฑิตจํานวน  1,307  คน 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ไดประเมินผลการซอมรับ 

พระราชทานปริญญาบัตรโดยมีวัตถุประสงคเพื่อประเมินความพึงพอใจจากบัณฑิตจํานวน  1,307 
คน  โดยใชแบบสอบถามวิเคราะหขอมูล ใชความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
พบวา 

บัณฑิตมีความพึงพอใจในงานซอมรับพระราชทานปริญญาบัตรโดยภาพรวมอยูในระดับ 
มาก ( x  =  3.88)  เมื่อวิเคราะหแยกตามประเด็นพบวา บัณฑิตมีความพึงพอใจในระดับมาก  13 
รายการ เรียงลําดับดังนี้ การแสดงตัวอยาง ขั้นตอนตาง ๆ ในการซอมรับปริญญาบัตร ( x  = 3.97) 
การใหคําแนะนําแกบัณฑิตในขณะฝกซอม ( x  =  3.94)  ความเหมาะสมของหองซอมใหญรับ 
พระราชทานปริญญาบัตร ( x  = 3.91) การใหสัญญาณปลอยแถวบัณฑิตขณะฝกซอม  ( x  = 3.90) 
ความเหมาะสมของจํานวนวันในการฝกซอม ( x  = 3.73)  การขานชื่อบัณฑิตขณะฝกซอม  ( x  = 
3.72)  ความเหมาะสมของโสตทัศนูปกรณภายในหองซอมรับพระราชทานปริญญาบัตร ( x  = 3.71) 
การอํานวยความสะดวกของเจาหนาที่ ณ จุดลงทะเบียนรับเอกสาร ( x  = 3.62)  ความพอเพียงของ 
เกาอ้ีภายในหองซอมรับพระราชทานปริญญาบัตร ( x  =  3.58)  ความเหมาะสม สวยงามของ 
สถานที่จัดใหบัณฑิตถายภาพ ( x  =  3.56) ความเหมาะสมของหองซอมยอยรับพระราชทาน 
ปริญญาบัตร  ( x  = 3.52) ความสะดวกของจุดลงทะเบียนและรับเอกสาร ( x  = 3.51)  และบัณฑิต 
มีความ พึงพอใจอยูในระดับปานกลาง  4  รายการ เรียงลําดับดังนี้  ความชัดเจนของปาย/แผนผัง 
ภายในบริเวณงาน  ( x  =  3.39)  การประชาสัมพันธกําหนดรับพระราชทานปริญญาบัตร ( x  = 
3.28)  ความสะดวกของการจราจรภายในมหาวิทยาลัย ( x  = 2.93)  ความสะดวกของสถานที่จอด 
รถ  ( x  = 2.82) 

บัณฑิตไดเสนอแนะในการซอมรับพระราชทานปริญญาบัตรในปนี้ ดังนี้  1)  ขอความ 
สะดวกของสถานที่จอดรถ  2)  จุดบริการเครื่องดื่มควรมีใหมากกวานี้  3)  สถานที่การฝกซอมควรจะ 
กวางไมคับแคบ 4)  ปายประชาสัมพันธหองฝกซอมควรชัดเจน  5)  การจัดสถานที่ถายรูปยังไม 
ทันสมัย  6)  การชี้แจงการแตงกายของบัณฑิตชายและหญิงควรชัดเจน 7)  การจัดระเบียบ 
การจราจรควรดีกวานี้  8) หองน้ําไมสะอาด  9)  ควรมีอาหารกลางวัน  10)  ควรตรงตอเวลาในการ 
ซอม
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2. การเตรียมการจัดทําการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จะจัดประชุมเพื่อ 

ดําเนินการตามคุณภาพการดําเนินงานดานการวิจัย การบริการวิชาการ และการบริหารจัดการ โดย 
มีกิจกรรมสําคัญคือ 

26 กุมภาพันธ 2553  ประชุมแลก เปลี่ ยนข อมู ล  ความคิด เห็ น เกี่ ย วกับ 
ยุทธศาสตรการวิจัย 

27 – 28 กุมภาพันธ 2553  ยกรางแผนยุทธศาสตรการวิจัย พ.ศ. 2554 – 2558 
15  มีนาคม 2553  ผูบริหารคณะ/สํานัก/สถาบันรวมกันพิจารณา 

(Focus  group)  แผนยุทธศาสตรการวิจัย พ.ศ. 2554 – 
2558 

22 – 23 มีนาคม 2553  นําเสนอขอมูลใหกับผูบริหารและคณาจารย 
คณะวิทยาการจัดการ เพื่อใชเปนขอมูลประกอบการ 
ยกรางแผนยุทธศาสตรของคณะวิทยาการจัดการ 

19 – 20 เมษายน 2553  นําเสนอขอมูลใหกับผูบริหารและคณาจารย 
คณะครุศาสตรเพื่อใชเปนขอมูลประกอบการยกราง 
แผนยุทธศาสตรของคณะครุศาสตร 

พฤษภาคม 2553  นําเสนอขอมูลใหกับผูบริหารและคณาจารย 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และ 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เพื่อใชเปน 
ขอมูลประกอบการยกรางแผนยุทธศาสตรการวิจัย 
ของทั้ง  2 คณะ 

3. การดําเนินงานโครงการตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาจะดําเนินงาน 
โครงการตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  โดยจะจัดอบรม 
บุคลากรทางการศึกษาเรื่องการนํา eDLTV ไปใชในการพัฒนาการเรียนการสอน 2 รุน  โดยรุนที่ 1 
จัดอบรมในวันที่ 23-24 กุมภาพันธ พ.ศ.2553 ณ หองประชุม 31121 อาคาร 100 ป มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีผูเขาอบรมจํานวน 41 คน  รุนที่ 2 จัดอบรมในวันที่ 4-5 มีนาคม พ.ศ. 
2553  มีผูเขาอบรมจํานวน 52 คน ณ หองประชุม 31121  อาคาร 100  ป มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พระนครศรีอยุธยา
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มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4.7  เร่ืองนําเสนอเพื่อทราบจากผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

สาระสําคัญโดยยอ 
1.  ตามที่มหาวิทยาลัยฯ ไดทําบันทึกขอตกลงโครงการความรวมมือในการพัฒนา 

คุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (MOU) ระหวางสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 2 
กับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ขณะนี้การดําเนินการปรับปรุงหองสมุดโรงเรียนวัดจุฬา 
มณี  อําเภอบางบาล  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ใกลแลวเสร็จและจะมีการสงมอบในวันที่  10 
มีนาคม พ.ศ.2553 

2.  โครงการไทยเขมแข็งป พ.ศ. 2554-2555 ไดจัดทําโครงการเครือขายการศึกษา 
ประจําจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาไดรับคัดเลือกใหเปน 
โหนดของจังหวัด  โดยสถานศึกษาอ่ืน ๆ ภายในจังหวัดมาเชื่อมตอเครือขาย  และมีเจาหนาที่จาก 
คณะวิศวกรรมศาสตรของมหาวิทยาลัยมหิดลมาอบรมหลักสูตรตาง ๆ ใหกับเจาหนาที่ของ 
มหาวิทยาลัย ฯ ดวย 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4.8 เร่ืองนําเสนอเพื่อทราบจากผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการ 
บัณฑิตศึกษา 

สาระสําคัญโดยยอ 
สํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา รวมกับคณะครุศาสตรจัดปฐมนิเทศนักศึกษา 

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู จํานวน  160 คน  ในวันที่ 28 กุมภาพันธ พ.ศ.2553 

มติ/ความเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 4.9  เร่ืองนําเสนอเพื่อทราบจากผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี 
สาระสําคัญโดยยอ 

ตามที่อธิการบดีมอบหมายใหกองกลางสํารวจขอบขายงานและหนาที่ความรับผิดชอบ 
ของกลุมงานอาคารสถานที่และภูมิสถาปตย ไดกําหนดไวตามที่ขอจัดตั้งกลุมงานอาคารสถานที่และ 
ภูมิสถาปตย  ตามโครงสรางและการกําหนดกรอบอัตรากําลังอยางไรบางนั้น 

กองกลางไดดําเนินการสํารวจขอบขายงาน  หนาที่ความรับผิดชอบของกลุมงานอาคาร 
สถานที่และภูมิปตย  โดยไดแนบกรอบอัตรากําลังตามโครงสราง  รายละเอียดของขายงานและ 
หนาที่ความรับผิดชอบของกลุมงานอาคารสถานที่และภูมิสถาปตย  พบวาความสามารถในการ 
เขียนแบบอาคารอเนกประสงคนั้น  วิศวกรที่มีอยูเปนระดับภาคีวิศวกรไมสามารถออกแบบและ 
คํานวณอาคารสาธารณะไดเพราะ 

1.  มหาวิทยาลัยฯ ยังไมมีสถาปนิก 
2.  มหาวิทยาลัยฯ ไมมีวิศวกรโยธา (ระดับสามัญวิศวกร) 
3.  มหาวิทยาลัยฯ ไมมีวิศวกรสิ่งแวดลอม 
ซึ่งวิศวกรที่มีอยูสามารถเขียนแบบอาคารที่มิใชอาคารสาธารณะได 

มติ/ความเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.10  เร่ืองนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีและผูชวยอธิการบดี 
ระเบียบวาระที่ 4.10.1  เร่ืองนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝายบริหาร 

-- ไมมี  -- 

ระเบียบวาระที่ 4.10.2  เร่ืองนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา 
สาระสําคัญโดยยอ 

1.  สรุปผลการใชจายงบประมาณทั้ง  4 ประเภท 
ไตรมาส1 

ประเภทงบ  แผน  ผล  รอยละ 
ต่ํา/สูง 
กวาแผน 

งบแผนดิน  39,195,554.00  34,190,115.84  87.23  -  5,005,438.16 
งบ บ.กศ.  13,735,162.00  19,013,073.87  138.43  5,277,911.87 
งบ กศ.บป.  4,975,119.00  2,637,995.90  53.02  -  2,337,123.10 
งบบัณฑิตวิทยาลัย  2,880,193.00  2,408,395.24  83.62  -  471,797.76
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2. ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ไดจัดทําคํารับรองการปฏิบัติ 
ราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 กับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตามกรอบการ 
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของสํานักงาน ก.พ.ร. และมหาวิทยาลัยไดรายงานผลการประเมิน 
ตนเองรอบ 12 เดือน ไปแลวนั้น  เนื่องจากมีบางตัวชี้วัดไมสามารถรายงานผลการปฏิบัติราชการ 
รอบ 12 เดือน ไดภายในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2552 สํานักงาน ก.พ.ร. ไดขยายเวลาการรายงานผลการ 
ดําเนินงานใหจนถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ พ.ศ.2553  บัดนี้ไดจัดทํารายงานตัวชี้วัดดังกลาวสงถึง 
สํานักงาน ก.พ.ร. เรียบรอยแลว และไดสรุปผลดังนี้ 

ตัวชี้วัดที่  4.1.1 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําหรือประกอบอาชีพอิสระ 
ภายในระยะเวลา 1 ป  ผลการดําเนินงาน พบวา ผลการสําตรวจขอมูล ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ 2553 
พบวา  มีจํานวนนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาทั้งสิ้น จํานวน 1,498 คน มีผูตอบแบบสอบถามแลว 
จํานวน 1,250 คน คิดเปนรอยละ 83.44  ขอมูลการมีงานทําของบัณฑิต พบวา จากจํานวนผูตอบ 
แบบสอบถามทั้งสิ้น 1,250 คน ทํางานแลว จํานวน 1,171 คน แบงเปนขอมูลบัณฑิตที่มีงานทํา 650 
คน บัณฑิตที่มีงานทําอยูกอนแลว 521คน ยังมิไดทํางานและมิไดศึกษาตอ จํานวน 79 คน และ 
ศึกษาตอ จํานวน 15 คน  ผลการประเมินไดคาคะแนนที่ระดับ 5 

ตัวชี้วัดที่  4.1.2 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา 
ผลการดําเนินงาน พบวา ผลการสํารวจขอมูล ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ 2553 พบวา  มีจํานวน 
นักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาทั้งสิ้น จํานวน 1,498 คน มีผูตอบแบบสอบถามแลว จํานวน 1,250 คน 
คิดเปนรอยละ 83.44  ขอมูลการมีงานทําของบัณฑิต พบวา จากจํานวนผูตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 
1,250 คน ทํางานแลว จํานวน 1,171 คน แบงเปนขอมูลบัณฑิตที่มีงานทํา 650 คน บัณฑิตที่มีงาน 
ทําอยูกอนแลว 521คน ยังมิไดทํางานและมิไดศึกษาตอ จํานวน 79 คน และศึกษาตอ จํานวน 15 
คน บัณฑิตที่มีงานทําตรงสาขาที่สําเร็จการศึกษา จํานวน 565 คน  ผลการประเมินไดคาคะแนนที่ 
ระดับ 5 

ชื่อตัวชี้วัด : 11 ระดับความสําเร็จของการจัดทําตนทุนตอหนวยผลผลิต  ผลการดําเนินงาน 
พบวา มหาวิทยาลัยไดดําเนินงานตามประเด็นการชี้แจงและการปรับปรุงรายละเอียดในคูมือการ 
ประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจําป 
งบประมาณ พ.ศ. 2552 หนา 4 และเอกสารแนบหมายเลข 2 ซึ่งมีการปรับปรุงเกณฑการใหคะแนน 
โดยกําหนดใหดํ า เนิ นการตามแนวทางการจัดทําตนทุนสํ าหรับองคการมหาชนและ 
สถาบันอุดมศึกษา และกําหนดเงื่อนไขในการจัดสงรายงาน ดังนี้ 

1.  ใหสถาบันอุดมศึกษาสงผลการดําเนินงานตัวชี้วัดตามเกณฑการใหคะแนนทั้ง 5 ระดับ 
2.  ถึงสํานักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง สํานักงาน ก.พ.ร. ภายในวันที่ 29 มกราคม 2553 

ซึ่งมหาวิทยาลัยไดสงตามกําหนดและมีการประเมินคาคะแนนที่ไดที่ระดับ 5
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ระเบียบวาระที่ 4.10.3  เร่ืองนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝายวิชาการ 
สาระสําคัญโดยยอ 

1.มหาวิทยาลัย ฯ  เปดรับสมัครนักศึกษา ภาค กศ.บป. ตั้งแตเดือนมกราคม – 
มิถุนายน พ.ศ.2553  และเปดรับนักศึกษาภาคปกติรอบที่ 2  ตั้งแตเดือนมีนาคม  พ.ศ.2553 

2. มหาวิทยาลัย ฯ กําลังดําเนินการพัฒนาวิชาหมวดการศึกษาทั่วไป  เนื่องจาก 
รายวิชาศึกษาทั่วไปไดใชจัดการเรียนการสอนตั้งแตปการศึกษา 2549 เปนตนมา  ซึ่งตามประกาศ 
กระทรวงศึกษาธิการ เรื่องเกณฑมาตรฐานหลักสูตรอุดมศึกษา 2548  กําหนดใหทุกหลักสูตร 
จะตองมีการประเมินและพัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่องทุก 5 ป  และมหาวิทยาลัย ฯ จะดําเนินการ 
พัฒนาวิชาหมวดศึกษาทั่วไปใหเสร็จสิ้นและประกาศใชกับหลักสูตรที่จะเปดรับนักศึกษาใหมในป 
การศึกษา 2554 

3. กองบริการการศึกษาไดทําการสํารวจขอมูลความพึงพอใจของนักศึกษาตอการ 
จัดการเรียนการสอนรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป  โดยเก็บขอมูลจากนักศึกษาภาคปกติและ 
กศ.บป. ระดับปริญญาตรี จํานวน 500 คน 

สรุปผลดังน้ี 
3.1  ในภาพรวมนักศึกษา มีความตองการ และสนใจในการเลือกเรียนรายวิชา 

ศึกษาทั่วไปอยูในระดับปานกลาง  X  = 3.38 และเมื่อแยกพิจารณาเปนรายวิชาพบวา  รายวิชาที่ 
นักศึกษาตองการศึกษาและสนใจเลือกเรียน สูงสุด 5 อันดับแรกคือ 

1. 1500124  สารสนเทศและการศึกษาคนควา 
2. 4072324  อนามัยการเจริญพันธุ 
3. 4000109  เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู 
4. 1500105  การพัฒนาทักษะภาษาไทย 
5. 1500122  สุนทรียภาพในชีวิตประจําวัน 

สําหรับรายวิชาที่นักศึกษาตองการศึกษาและสนใจเลือกเรียน ต่ําสุด 5  อันดับแรกคือ 
1500115  ภาษาฝร่ังเศสขั้นพื้นฐาน 
1500115  ภาษาจีนในชีวิตประจําวัน 
1500114  ภาษาจีนขั้นพื้นฐาน 
1500113  ภาษาญี่ปุนในชีวิตประจําวัน 
1500112  ภาษาญี่ปุนขั้นพื้นฐาน 

3.2  ในภาพรวมนักศึกษา มีความพึงพอใจของนักศึกษาตอการจัดการเรียนการ 
สอนรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปอยูในระดับมาก  X =  3.77  โดยดานเนื้อหาของรายวิชามี 
คาเฉลี่ยสูงสุด  และเมื่อแยกพิจารณาเปนรายดาน ดังนี้
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ดานอาจารย 
พบวา นักศึกษามีความพึงพอใจดานอาจารยผูสอนในภาพรวมอยูในระดับมาก  X = 3.79 

และเมื่อแยกพิจารณาเปนรายขอพบวา พึงพอใจที่อาจารยผูสอนมีการวางแผนและเตรียมการสอน 
อยางดี รองลงมาเปนเรื่องการสอนที่ตรง/ครอบคลุมเนื้อหาวิชา  อาจารยผูสอนดําเนินการสอนตาม 
วัตถุประสงคที่กําหนดไวในแผนการสอน และอาจารยผูสอนมีความรับผิดชอบในการสอนและตรวจ 
งานอยางสม่ําเสมอ 

ดานการจัดการเรียนการสอน 
พบวา นักศึกษามีความพึงพอใจดานการจัดการเรียนการสอนในภาพรวมอยูในระดับ 

มาก X = 3.73 และเมื่อแยกพิจารณาเปนรายขอพบวา พึงพอใจในการเปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวม 
ในกิจกรรมการเรียนการสอน รองลงมาเปนผูสอนมีเอกสารประกอบการสอน อธิบายจุดประสงค 
ขอบเขต เนื้อหาของวิชา แนะนําวิธีการเรียนการสอนการประเมินผลวิชาที่เรียนใหนักศึกษาทราบ 
อาจารยใชสื่อการเรียนการสอนไดถูกตองคุมคาและเหมาะสมกับเนื้อหาที่สอน และกําหนดเวลาการ 
สอนไดอยางเหมาะสม 

ดานเน้ือหาของรายวิชา 
พบวา นักศึกษามีความพึงพอใจดานเนื้อหารายวิชาในภาพรวม อยูในระดับมาก  X = 

3.88  และเมื่อแยกพิจารณาเปนรายขอพบวา เนื้อหาของรายวิชามีความทันสมัยและสามารถ 
นําไปประยุกตใชในการดํารงชีวิตได  รองลงมาเนื้อหาของรายวิชามีความนาสนใจและมีประโยชน 
เนื้อหาวิชามีความสอดคลองกับความตองการความสนใจของผูเรียน  เนื้อหาวิชามีความ 
สอดคลองกับจุดมุงหมายของรายวิชา  และเนื้อหาวิชากระตุนใหเกิดการแสวงหาความรูใหม ๆ 

ดานปจจัยสงเสริมการเรียนการสอน 
พบวา  นักศึกษามีความพึงพอใจดานปจจัยสงเสริมการเรียนการสอน ในภาพรวม อยูใน 

ระดับมาก X =  3.74  และเมื่อแยกพิจารณาเปนรายขอพบวา  ปจจัยเรื่องจํานวนหนังสือและ 
เอกสารตาง ๆ  สําหรับการศึกษาคนความีจํานวนเพียงพอ  รองลงมาเปนอุปกรณประกอบการเรียน 
การสอนเพียงพอที่จะอํานวยความสะดวก  และขนาดของหองเรียนมีความเหมาะสมกับจํานวน 
นักศึกษา 

ดานการประเมินผล 
พบวา นักศึกษามีความพึงพอใจดานการประเมินผล ในภาพรวม อยูในระดับมาก X = 

3.70 และเมื่อแยกพิจารณาเปนรายขอพบวา  เกณฑการประเมินผลมีความเหมาะสม  รองลงมา 
มีการแจงผลการประเมินใหนักศึกษาทราบ  นักศึกษาสามารถตรวจสอบผลการประเมินได   และ 
การประเมินผลการเรียนการสอนมีความชัดเชน เชน การใหคะแนน การใหเกรด
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4. กองบริการการศึกษาจัดทําปฏิทินการดําเนินการพัฒนาวิชาหมวดการศึกษาทั่วไป 
และ (ราง) ขั้นตอนการการขอพิจารณารายวิชาการศึกษาทั่วไป เพื่อใหอาจารย / คณะ ใชเปน 
แนวทางในการขอเปดรายวิชา 

มติ/ความเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ และมอบหมายใหรองอธิการบดีฝายวิชาการประชุมคณะกรรมการหมวด 

การศึกษาทั่วไป  เพื่อพิจารณาทบทวน  กําหนดแนวทางและปรับปรุงวางแผนการทํางานการ 
ประชาสัมพันธรับนักศึกษาและการพิจารณาปรับปรุงรายวิชาหมวดการศึกษาทั่วไปโดยเร็ว 
โดยเฉพาะหมวดอยุธยาศึกษา  ซึ่งเปนอัตลักษณของมหาวิทยาลัยและแจงมติใหคณาจารย 
ทุกทานทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4.10.4  เร่ืองนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการ 
วิชาการ 

สาระสําคัญโดยยอ 
มอบหมายใหคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรจัดทําโครงการวิจัย เรื่อง “ประเมิน 

กองทุนพัฒนาภาคพลเมือง” โดยอาศัยการมีสวนรวมในวงเงินงบประมาณจํานวน  64,000 บาท 

มติ/ความเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.10.5  เร่ืองนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา 
สาระสําคัญโดยยอ 

องคการบริหารสวนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจัดอบรมและเฝาระวังการแพรระบาด 
ยาเสพติด  โดยขอความรวมมือมายังมหาวิทยาลัย ฯ ในการจัดนักศึกษาจํานวน 27 คนและ 
อาจารยผูควบคุมจํานวน 3 คน  และมีการเดินทางไปศึกษาดูงานที่จังหวัดเชียงราย  ในวันที่ 22-25 
มีนาคม  พ.ศ.2553 

มติ/ความเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.10.6  เร่ืองนําเสนอเพื่อทราบจากผูชวยอธิการบดีฝายบริหาร 
-- ไมมี  --
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ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องนําเสนอเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระที่ 5.1  พิจารณาการจัดกิจกรรมเพื่อรวมงาน “อยุธยาแฟร” 
(AYUTTHAYA FAIR 2010) 

สาระสําคัญโดยยอ 
ดวยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  โดยสํานักงานพาณิชยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

กําหนดจัดงาน “อยุธยาแฟร” (AYUTTHAYA FAIR 2010) ระหวางวันที่ 26 มีนาคม – 4 เมษายน 
พ.ศ.2553 ณ บริเวณหนาศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เพื่อสงเสริมสรางโอกาสทาง 
การตลาดผลิตภัณฑและการทองเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประชาสัมพันธผลิตภัณฑสินคา 
เกษตร สินคา OTOP  สินคาอุตสาหกรรม SMEs  การทองเที่ยววัฒนธรรมและสินคาอ่ืน ในการนี้ 
สํานักงานพาณิชยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จึงขอเชิญมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเขา 
รวมจัดกิจกรรมภายในงาน อาทิ การจัดนิทรรศการแสดงผลงานของสถาบันการศึกษา  การจําหนาย 
ผลิตภัณฑของนักเรียนนักศึกษา โดยสํานักงาน ฯ จะจัดคูหาสําหรับการจัดกิจกรรม จํานวน 1 คูหา 
ขนาด 3.0 X  3.0 เมตร 

ขอเสนอ/ญัตติ 
พิจารณาการจัดกิจกรรมเพื่อรวมงาน “อยุธยาแฟร” (AYUTTHAYA FAIR 2010) 

มติท่ีประชุม 
เห็นชอบ  การจัดกิจกรรมเพื่อรวมงาน “อยุธยาแฟร” (AYUTTHAYA FAIR 2010) โดย 

มอบหมายใหคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีประสานงานภายในกับสาขาวิชาคหกรรมศาสตร 
เพื่อนําผลงานของนักศึกษาไปแสดงและมหาวิทยาลัย ฯ จะสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินงาน 
ทั้งนี้ใหประสานงานกับรองอธิการบดีฝายวิชาการ 

ระเบียบวาระที่  5.2 พิจารณาสนับสนุนทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษาสาย 
วิทยาศาสตร 

สาระสําคัญโดยยอ 
ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาไดมีแนวทางสนับสนุนการเพิ่มจํานวน 

นักศึกษาของแตละสาขาวิชา  โดยใหทุนเรียนฟรีทุกสาขา ๆ ละ 2 ทุน นั้น  ตามขอเท็จจริงแลว 
จํานวนนักศึกษาของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  โดยเฉพาะหลักสูตรเคมี  ชีววิทยา ฟสิกส
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และคณิตศาสตรมีจํานวนลดนอยลงตามลําดับ แตขณะเดียวกันมีเอกสารชี้ชัดวามีความตองการ 
บัณฑิตในสาขาดังกลาวอยางตอเนื่องและคณะไดดําเนินการแกปญหาจํานวนนักศึกษาลดลง  โดย 

1.  ดําเนินการจัดหาทุนการศึกษาเองสวนหนึ่ง  ซึ่งยังไมเพียงพอกับความตองการและ 
ไมใชทุนตอเนื่อง 

2.  พัฒนาหลักสูตรที่คาดวาจะตอบสนองความตองการของทองถิ่นและประเทศ 
3.  เรงการออกประชาสัมพันธหลักสูตรตาง ๆ ใหมากขึ้น 

อยางไรก็ตามยังมีนักศึกษาสมัครเขามาศึกษาตอใน 4 สาขาดังกลาวไมมากนักและในสาขา 
อ่ืนก็เชนเดียวกัน  ซึ่งจากการออกไปประชาสัมพันธตามโรงเรียนตาง ๆ ไดรับทราบขอมูลจากครูและ 
นักเรียนวา หากคณะมีทุนการศึกษาใหจะเปนปจจัยสําคัญที่จะทําใหนักศึกษาตัดสินใจมาศึกษาใน 
สาขาวิชาดังกลาว 

ขอกฎหมาย 
พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 มาตรา 27 กําหนดใหอธิการบดีเปนผูบงคับ 

บัญชาสูงสุดและรับผิดชอบการบริหารงานของมหาวิทยาลัย 

ขอเสนอ/ญัตติ 
พิจารณาสนับสนุนทุนการศึกษาสําหรับนักศึกษาสายวิทยาศาสตร 

มติท่ีประชุม 
รับทราบ  และมอบหมายรองอธิการบดีฝายวิชาการเรียกประชุมคณะกรรมการจัดสรร 

ทุนเพื่อพิจารณาหลักเกณฑการจัดสรรทุนการศึกษาและนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารครั้ง 
ตอไป 

ระเบียบวาระที่ 5.3  พิจารณาโครงการพัฒนานักศึกษาตามแนวไตรสิกขา 
สาระสําคัญโดยยอ 

ดวยชมรมอาจารยอาวุโสราชภัฏอยุธยา เล็งเห็นวาปจจุบันสังคมไทยกําลังเผชิญกับ 
ปญหาตาง ๆ หลายดาน  ปญหาที่สําคัญที่สุดคือปญหาทางดานสังคมและจริยธรรม  เนื่องจากคน 
ไทยประพฤติตนหางไกลจากความจริง  ความถูกตองและหลักธรรมของศาสนา  จึงเปนเหตุให 
นักศึกษาสวนหนึ่งซึ่งเปนผลผลิตของสังคมเรียนรูและประพฤติตนหางไกลจากเกณฑมาตรฐานจาก 
ไตรสิกขาและความถูกตองดีงาม  ดังนั้นการสรางสังคมที่ดีอาจเกินความรู ความสามารถ แตการ 
ฝกอบรมนักศึกษาเปนหนาที่ของสถาบันการศึกษา เปนหนาที่ของครู อาจารยและผูที่เกี่ยวของ
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เพื่อใหนักศึกษาเปนผูที่มีความรูคูคุณธรรม  โดยใชไตรสิกขา (ศีล สมาธิ ปญญา) เปนแนวทางใน 
การพัฒนานักศึกษา เพื่อเปนเยาวชนที่ดีมีคุณภาพตอไป 

ขอเสนอ/ญัตติ 
พิจารณาโครงการพัฒนานักศึกษาตามแนวไตรสิกขา 

มติท่ีประชุม 
เห็นชอบโครงการพัฒนานักศึกษาตามแนวไตรสิกขา  โดยมอบหมายใหรองอธิการบดี 

ฝายกิจการนักศึกษาแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานและประชุมกําหนดรายละเอียดการดําเนนิงาน 
ตามโครงการเพื่อพัฒนาไปสูขั้นตอนปฏิบัติ 

ระเบียบวาระที่ 5.4  พิจารณาเอกสารการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจําปการศึกษา 
2553 

สาระสําคัญโดยยอ 
ตามที่กลุมงานประกันคุณภาพ ไดจัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทําแผนการ 

ดําเนินงานและคูมือการประกันคุณภาพการศึกษา เมื่อวันที่ 28-29 มกราคม พ.ศ.2553 ซึ่งที่ประชุม 
ไดเสนอความคิดเห็นใหนําเสนอขอมูลที่ไดจากการประชุมเชิงปฏิบัติการดังกลาว ตอมหาวิทยาลัย ฯ 
เพื่อขออนุมัติและใชถือปฏิบัติรวมกัน 

ขอกฎหมาย 
พ.ร.บ. การศึกษาแหงชาติ  มาตรา 47  ใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อ 

พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบดวย  ระบบการประกันคุณภาพภายใน 
และระบบการประกันคุณภาพภายนอก  หลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา 48 
ใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

ขอเสนอ/ญัตติ 
บัดนี้กลุมงานประกันคุณภาพ ไดดําเนินการรวบรวมขอมูลที่ไดจากการประชุมเรียบรอย 

แลว จึงขอนําเสนอขอมูลจากการประชุม  เพื่ออนุมัติและถือปฏิบัติรวมกัน ดังนี้ 
1.  คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ 
2.  นโยบายการประกันคุณภาพ 
3.  ปฏิทินการประกันคุณภาพการศึกษา
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4.  คูมือการประกันคุณภาพการศึกษา 
5.  (ราง) แบบรายงานการประเมินตนเอง 

มติท่ีประชุม 
ที่ประชุมพิจารณา (ราง) คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ  โดยแกไขตาม 

คําแนะนําของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
1.  จุดประสงคในการจัดทํา (ราง) คําส่ังคืออะไร 
2.  มีองคประกอบของคณะกรรมการอะไรบาง 
เมื่อปรับปรุงคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพเรียบรอยแลวใหเวียนแจงคณะ 

กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยทราบและใหความเห็น  เพื่อนําความคิดเห็นที่ไดมาประมวลผลและ 
นํามาสรุปเปนคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพตอไป 

ระเบียบวาระท่ี  6  เรื่องอื่น ๆ 

ระเบียบวาระท่ี 6.1  การซอมรับพระราชทานปริญญาบัตร 
สาระสําคัญโดยยอ 

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากําหนดใหมีพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
ประจําป พ.ศ.2553  ในวันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ พ.ศ.2553 นั้น  แตเนื่องจากสมเด็จพระบรม 
โอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงอยูระหวางการปฏิบัติพระราชกรณียกิจตางประเทศ ในวันที่ 
17-18 กุมภาพันธ พ.ศ.2553 ในการนี้อธิการบดีราชภัฏพิบูลสงคราม จึงแจงเลื่อนพิธีพระราชทาน 
ปริญญาบัตรจากเดิม คือวันที่ 18 กุมภาพันธ เปนวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2553  เพื่อใหเกิดความพรอม 
เพรียงในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรจึงขอใหมหาวิทยาลัย ฯ ทบทวนการซอมรับพระราชทาน 
ปริญญาบัตรประจําป 2553 

ขอเสนอ/ญัตติ 
พิจารณากําหนดการซอมรับพระราชทานปริญญาบัตร 

มติท่ีประชุม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากําหนดใหมีการซอมรับพระราชทานปริญญา 

บัตรในวันเสารที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2553  โดยมีกําหนดการดังตอไปนี้ 
เวลา 08.00 น. รายงานตัวและเขาแถวเช็คชื่อ ที่หนาหอประชุม 
เวลา 08.30 น. – 12.00 น. ซอมรับพระราชทานปริญญาบัตร
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การแตงกาย  ชุดสุภาพ  สวมรองเทาที่จะใชในวันรับจริง 
ใหบัณฑิตยืนยันการซอมและการเขารับพระราชทานปริญญาบัตร  โดยแจงชองทางใด 

ชองทางหนึ่ง  ดังนี้ 
1.  www.aru.ac.th 
2.  โทรศัพท  คณะครุศาสตร  หมายเลข 0-3532-2084 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  หมายเลข  0-3524-5888 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  หมายเลข 0-3524-5400 
คณะวิทยาการจัดการ  หมายเลข 0-3532-2085 

3.  E – MAIL  คณะครุศาสตร  amornrat2_3@hotmail.com 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  tnoppawan@aru.ac.th 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  aranya1230@hotmail.com 
คณะวิทยาการจัดการ  lplangklang@hotmail.com 

อ.สุนทร  โภชฌงค  นําเบอรโทรศัพทสงใหเจาหนาที่ของคณะพิมพ  ถาเปนเบอรโทรศัพท 
บานใหคณะเปนผูโทรแจง เมื่อพิมพเบอรโทรศัพทมือถือเสร็จแลวใหมอบไฟลให ผอ.ชัยพฤกษ ชูดํา 
สง SMS  โดยมีขอความดังนี้ 

“ราชภัฏอยุธยาเชิญซอมรับปริญญา เสารท่ี 6 มี.ค. 8.00 น. ท่ีมหาวิทยาลัย” 

มอบหมายให กองพัฒนานักศึกษา 
1.  จัดทําคําสั่งแตงตั้งกรรมการฝกซอมวันที่ 6 มีนาคม  พ.ศ.2553  โดยใชขอมูลฝายตาง ๆ 

ที่เกีย่วของตามคําสั่งฝกซอมเดิม 
2.  จัดนักศึกษาพีเ่ลี้ยง 
มอบหมายใหกองกลาง 
1.  จัดสถานที่ฝกซอมใหแลวเสร็จภายในวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ.2553 
2.  จัดเครื่องดืม่บริการบณัฑิต  จัดอาหารและอาหารวางสําหรับอาจารยและเจาหนาที่ 
3.  แจงเรื่องการปดตลาดนัด
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ระเบียบวาระท่ี 6.2  กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ 5/2553 

สาระสําคัญโดยยอ 
เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนําเสนอปฏิทินเพื่อหารือเรื่องกําหนด 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2553 

ขอเสนอ/ญัตติ 
ขอความเห็นชอบกําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2553 

วันอังคารที่  9 มีนาคม  พ.ศ.2553  เวลา 13.30 น. ณ  หองประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พระนครศรีอยุธยา 

มติท่ีประชุม 
รับทราบ 

ปดประชมุเวลา เวลา  20.00 น. 

รศ.วันทนีย  แสนภักดี  ผูตรวจบันทึกการประชุม 
นางสาวนัยรัตน  จันทรธนาวงศ  ผูบันทึกการประชุม 
นางสาวปยะนุช  แสงมะฮะหมัด  ผูบันทึกการประชุม




