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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
คร้ังที่ 22/2553 

วันอังคารท่ี 14 ธันวาคม พ.ศ. 2553 เวลา 13.3017.30 น. 
ณ หองประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

ผูท่ีมาประชุม 
1. ดร.บรูพาทิศ พลอยสุวรรณ อธิการบดี ประธาน 
2. รศ.วันทนีย แสนภักดี รองอธิการบดฝีายบริหาร กรรมการ 
3. ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุงพรหม รองอธิการบดฝีายวิชาการ กรรมการ 
4. ดร.ชิดชัย สนั่นเสียง รองอธิการบดฝีายวิจัยและบริการวิชาการ กรรมการ 
5. นายจิรศักดิ์ ชุมวรานนท รองอธิการบดฝีายวางแผนและพฒันา กรรมการ 
6. ดร.อมรรัตน สนั่นเสียง คณบดีคณะครุศาสตร กรรมการ 
7. ผศ.บุญสบื บุญเกิด (แทน) คณบดคีณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร กรรมการ 
8. นางนันทนิธ์ิ สิ้วอินทร (แทน) คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 
9. รศ.ดร.นพวรรณ ธีระพันธเจริญ คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กรรมการ 
10. ผศ.จินตนา เวชมี ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กรรมการ 
11. ผศ.พันทิพา มาลา ผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา กรรมการ 
12. นายชัยพฤกษ ชูดํา ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี 

สารสนเทศ กรรมการ 
13. ดร.รวีวัตร สิริภูบาล ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการ 

บัณฑิตศึกษา กรรมการ 

ผูไมมาประชุม 

1. นายสุนทร โภชฌงค รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา กรรมการ 
2. นายทวีศักดิ์ จริตควร ผูชวยอธิการบดีฝายบริหาร กรรมการ
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เปดประชุม เวลา 13.30 น. 
ประธานพิจารณาจํานวนกรรมการที่มาประชุมและเห็นวาครบองคประชุมแลวจึงเปดการประชุม 

และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ 

ระเบียบวาระที่ 1.1 การจัดงานแสง สี เสียง เนื่องในงานยอยศยิ่งฟา อยุธยามรดกโลก 
และงานกาชาด ประจําป 2553 

สาระสําคัญโดยยอ 
มหาวิทยาลัยไดดําเนินการจัดพื้นที่จัดกิจกรรม 2 สวน คือ 1. งานแสดงแสง สี เสียง 

บริเวณวัดมหาธาตุ 2. พื้นที่กอนการเขาชมงาน จัดเปนโซนรองรับผูที่จะเขาชมงาน มีการจัดการแสดง 
ยอย มีชองขายบัตรและพื้นที่ขายของที่ระลึก 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 1.2 การจัดงานยอยศยิ่งฟาฯ ในสวนของรานกาชาด  และการแสดงเวทีกลาง 

สาระสําคัญโดยยอ 
มหาวิทยาลัยไดรวมเปนคณะกรรมการอํานวยการในสวนของรานกาชาด  และสวนที่เปน 

คณะกรรมการในการประกวดของเวทีกลาง ใชสําหรับประกวดเทพี  และประกวดรองเพลง 
ซึ่งมหาวิทยาลัยไดมีสวนรวมการจัดงานยอยศยิ่งฟาฯ อีกสวนหนึ่ง 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 1.3 การประชาสัมพันธการแสดง แสง สี เสียง ทางสถานีวิทยุชุมชน 

สาระสําคัญโดยยอ 
วันอังคารที่ 14 ธันวาคม 2553 เวลา 20.00 – 21.00 น. อธิการบดีไดรับเชิญใหไป 

ออกอากาศทางสถานีวิทยุชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อเปนการประชาสัมพันธใหกับประชาชน 
ในจังหวัดและพื้นที่ใกลเคียงมารวมงานแสดง แสง สี เสียง 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 1.4 การมาเยือนของมหาวิทยาลัยโอซากา  และวิทยาลัยการทองเที่ยวเว 

สาระสําคัญโดยยอ 
วันอังคารที่ 14 ธันวาคม 2553 มีแขกมาเยือนมหาวิทยาลัยจํานวน 2 คณะ คือ 

มหาวิทยาลัยโอซากา โดยคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และวิทยาลัยการทองเที่ยวเว โดยคณะ 
วิทยาการจัดการ 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 1.5 การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2553 

สาระสําคัญโดยยอ 
วันพุธที่ 15 ธันวาคม 2553 กํ าหนดใหมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ 

พระนครศรีอยุธยา  เวลา 09.30 น. ณ หองประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 1.6 การเสนอของบประมาณกอสรางอาคารเรียนชดเชยอาคารที่ชํารุด 

สาระสําคัญโดยยอ 
ขณะนี้มหาวิทยาลัยยังไมมีแบบพิมพเขียวของอาคารเรียนที่ชํารุด  เนื่องจากยังไมได 

ดําเนินการจางเขียนแบบจึงขอใชแบบที่มีอยู ซึ่งมหาวิทยาลัยใชขอตั้งแตปที่ผานมา เปนแบบอาคาร 
สรางทดแทนอาคาร 8, อาคาร 9 มหาวิทยาลัยไดสงขอมูลไปเพื่อขอแปรญัตติที่กระทรวงและสงให 
กรรมาธิการงบประมาณ ผาน ส.ส. วิทยา  บูรณศิริ ไปแลวแตไมไดรับการจัดสรร ในปนี้มหาวิทยาลัย 
จะใชขอมูลเดิมเพื่อของบประมาณดังกลาวอีกครั้งหนึ่ง จึงนําแจงใหคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
ไดทราบถึงการดําเนินการเรื่องดังกลาว 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 21/2553 

สาระสําคัญโดยยอ 
เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย นําเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการ 

บริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 21/2553 เพื่อขอใหที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณา 
รับรองรายงานการประชุม
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ความเปนมา/เรื่องเดิม/ขอเท็จจริง 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยไดมีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

ครั้งที่ 21/2553 เมื่อวันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2553 ณ หองประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พระนครศรีอยุธยา 

ขอเสนอ/ญัตต ิ
ขอรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้ งที่ 21/2553 

เมื่อวันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2553 ณ หองประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

มติท่ีประชุม 

รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ 21/2553 

ระเบียบวาระที่ 3.1 มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

สาระสําคัญโดยยอ 
1. เห็นชอบหลักเกณฑในการพิจารณาอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประจําป 2554 

โดยประกาศเปนเกณฑกลาง  มีขั้นตอนการพิจารณาดังนี้ 
ข้ันตอนที่ 1 การจัดสรรอัตราตามจํานวนอัตรากําลัง  ใหจัดสรรไปตามขอมูล 

ความขาดแคลนและความจําเปนใหมีอัตราเพียงพอกอน  เมื่อมีบุคคลที่จะเขาสูอัตราเกินกวาจํานวน 
อัตราที่ไดรับใหทําการคัดเลือกจากคุณสมบัติตามที่คณะเห็นสมควร   โดยใชประกาศเปนเกณฑกลาง 
ใหมีประเด็นตาง ๆ ของแตละคณะเพิ่มเติมได 

ข้ันตอนที่ 2 วิธีการจัดสรร  มอบหมายรองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา 
ประสานงานกับกองนโยบายและแผนประชุมเพื่อจัดสรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการจํานวน 
34 อัตรา และอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนจํานวน 33 อัตรา เมื่อแตละหนวยงานไดรับ 
จัดสรรจํานวนเทาใดใหประกาศเปนเกณฑกลางในการคัดเลือก  โดยใหคณะและหนวยงานดําเนินการ 
คัดเลือกบุคคลตามหลักเกณฑการพิจารณาอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประจําป 2554 

รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา รายงานวา ตามที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
มีมติใหกองนโยบายและแผนดําเนินการจัดสรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยจํานวน 67 อัตรา  และอัตรา 
ทดแทนเกษียณอายุราชการจํานวน 6 อัตรา  นําเสนอขอมูล ดังนี้ 

1.1. ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 มีอัตราทดแทนเกษียณอายุราชการ จํานวน 6 อัตรา 
ซึ่งคาดการณวามีขาราชการเกษียณอายุจํานวน 6 อัตรา  และตอเวลาราชการจํานวน 2 อัตรา 
แตเนื่องจากมีขาราชการตอเวลาราชการเพียงจํานวน 1 อัตรา ในปตอไปกองนโยบายและแผนจะ 
ดําเนินการขออัตราทดแทนเกษียณอายุราชการเพิ่มอีก 1 อัตรา โดยสํานักงบประมาณไดจัดสรรให 
จํานวน 6 เดือน เปนอัตราอาจารยประจําตามสัญญา มีวุฒิปริญญาเอกจํานวน 3 อัตรา และปริญญาโท 
จํานวน 3 อัตรา
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1.2 อัตราใหมตามมติ ครม. 67 อัตรานั้น สํานักงบประมาณจัดสรรใหจํานวน 3 เดือน 
กรอบแนวคิดจะใชวิธีการจํานวน 3 หลัก คือ 

1) หลักภาระหนาที่ของสวนราชการ คือมีภาระหนาที่ตามกฎหมาย หลักของ SAA 
fungtion best และ aria best ภาระหนาที่ตามเขตพื้นที่ ภาระหนาที่เกี่ยวกับเชิงนโยบายแหงชาติ 
ตางๆ กองนโยบายและแผนไดรวบรวมขอมูลและอยูระหวางดําเนินการจัดสรางโมเดลในการตัดสินใจ 
ข้ึนมา 1 ตัว ตามอัตรากําลัง ซึ่งคาดวาจะนําเสนอในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
ครั้งตอไป 

2) หลักการของแผน  สวนราชการและมหาวิทยาลัยตองมีแผนงาน  เชน แผนปฏิบัติ 
ราชการ แผน 4 ป แผน 1 ป  หรือแผนพัฒนาของหนวยงาน/สวนราชการ จะใชเปนหลักการพิจารณา 
ของแผนดวย 

3) หลักของสถานภาพปจจุบัน มีดังนี้ 
3.1 สถานภาพภาระงานของสวนราชการ จํานวนนักศึกษา  และจํานวนงานที่ 

ตองทํามีมากนอยแคไหน 
3.2 สถานภาพดานบุคลากรของสวนราชการ 
3.3 สถานภาพเกี่ยวกับกระบวนงานของสวนราชการ การออกแบบ work flow 

เปนอยางไร 
3.4 การใชเทคโนโลยีในการชวย  ซึ่งมหาวิทยาลัยมีระบบตาง ๆ มากมาย โดยนํา 

เทคโนโลยีเขาไปชวยทําใหไมจําเปนตองใชคนทํางานเชนเดิม   เปลี่ยนคนทํางานในหนาที่เดิมไปทํางาน 
อีกประเภทหนึ่งแทน 

2. เห็นชอบตามแนวคิดและรายละเอียดงานจางจัดนิทรรศการถาวรเฉลิมพระเกียรติ 

มติท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.1 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะครุศาสตร 

สาระสําคัญโดยยอ 
1. คณะครุศาสตรไดรับการจัดสรรทุนในป 2553 ประเภทที่ 2 ใหกับนักศึกษาช้ันปที่ 4 

เปนทุนที่มีอัตราบรรจุใน 4 สาขาคือ คณิตศาสตร  สังคมศึกษา  คอมพิวเตอรศึกษา  และศึกษา 
ปฐมวัย นักศึกษาจะไดรับทุนบรรจุจะข้ึนอยูกับเกณฑเฉลี่ยในแตละกลุมวิชาที่เรียนมา ในปที่ผานมา 
ไดรับจัดสรรทุนจํานวน 3 สาขา คือ คณิตศาสตร คอมพิวเตอรศึกษา และศึกษาปฐมวัย ซึ่งมีนักศึกษาที่ 
เขาเกณฑคือนักศึกษาช้ันปที่ 5 จํานวน 10 คน  และไดนําผูปกครองมาทําสัญญากับองคกรตางๆ 
เรียบรอยแลว
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2. สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ใหคณะครุศาสตร/ศึกษาศาสตร 
ที่มีศักยภาพในการพัฒนาหลักสูตร 6 ป โดยนักศึกษาจบระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยใดมีศักยภาพ 
ที่จะเปดหลักสูตร 6 ป ในป 2554 ใหนําเสนอ สกอ. ซึ่งเกณฑการเขาและเกณฑการจบของนักศึกษา 
สกอ. ไดรางและมีการพิจารณารอบที่ 1 เรียบรอยแลว มีเกณฑพิจารณาจํานวนโทเฟล 500 คะแนน 
หากทําไดตามเกณฑนักศึกษาในกลุมดังกลาวจะไดรับทุนและทุนบรรจุ  ซึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พระนครศรีอยุธยาไมไดนําเสนอหลักสูตร 6 ปในป 2554 ซึ่งเปนโครงการของรัฐมนตรีอาจจะเปน 
โครงการระยะสั้น 

3. คณะครุศาสตรจัดอบรมครูตามโครงการพัฒนาครูประจําการที่สอนไมตรงวุฒิ/ไมมีวุฒิ 
จัดอบรมใหกับครู 5 เขตพื้นที่การศึกษา คือ อยุธยาเขต 1, 2 อางทองเขต 1 สระบุรีเขต1, 2 รับผิดชอบ 
ใน 3 กลุมสาระ คือ คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอังกฤษ  จํานวน 130 คน โดยแบงออกเปน 3 
ระยะ ดังนี้ 

ระยะท่ี 1 การพัฒนาความรู ทักษะ กระบวนการฯ  ระหวางวันที่ 29 พฤศจิกายน 
2553 ถึงวันที่ 14 ธันวาคม 2553 

ระยะที่ 2 การปฏิบัติการทดสอบการสอน  ระหวางวันที่ 15 ธันวาคม 2553 ถึงวันที่ 
21 ธันวาคม 2553 

ระยะที่ 3 การนําเสนอผลการปฏิบัติการฯ  ระหวางวันที่ 22 ธันวาคม 2553 ถึงวันที่ 
24 ธันวาคม 2553 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.2 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะมนุษยศาสตรและ สังคมศาสตร 

สาระสําคัญโดยยอ 
ไมมี 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
ไมมี 

ระเบียบวาระที่ 4.3 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

สาระสําคัญโดยยอ 
วันอังคารที่ 14 ธันวาคม 2553 คณะผูบริหารและคณาจารยคณะวิทยาการจัดการได 

ตอนรับคณาจารยจากวิทยาลัยทองเที่ยวเว สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยไดรวมประชุมหารือถึง 
แนวทางการดําเนินการเรื่องความรวมมือทางวิชาการเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดดานการบริหารจัดการ 
วิชาการในอนาคต ซึ่งเดินทางมาเพื่อทํา MOU ในวันพุธที่ 15 ธันวาคม 2553
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อธิการบดี กลาววา วิทยาลัยการทองเที่ยวเวเปนวิทยาลัยที่จัดการศึกษาไมใชระดับปริญญา 
จัดการศึกษาหลักสูตร 3 ระยะ คือ หลักสูตร 1 ป หลักสูตร 2 ป  และหลักสูตร 3 ป ซึ่งระดับสูงสุดคือ 
หลักสูตรการศึกษา 3 ป ในสาขาตางๆ ที่เกี่ยวกับการทองเที่ยว อาหาร และโรงแรม เทียบไดกับระดับ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) ของประเทศไทย ในการติดตอกับตางประเทศของวิทยาลัยการ 
ทองเที่ยวเวไดมีการจัดสงนักศึกษามาเรียนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยสงนักศึกษาช้ันปที่ 3 
มาเรียนระยะเวลา 1 ป ในหลักสูตรที่เกี่ยวกับการทองเที่ยวและโรงแรมซึ่งเปนสวนหนึ่งของการเรียน 
นอกจากนั้นยังไดติดตอกับมหาวิทยาลัยประเทศตางๆ เชน เบลเยี่ยม ฝรั่งเศส ในการมาเยือนของ 
วิทยาลัยการทองเที่ยวเวไดตกลงตาม MOU ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และนัดหมาย 
ลงนามในวันพุธที่ 15 ธันวาคม 2553 สิ่งที่ตองการในความรวมมือคือการสงนักศึกษามาเรียน 
ประมาณ 1 ช้ันเรียน จํานวน 3040 คน โดยตองการใหคิดคาใชจายในอัตราเดียวกับนักศึกษาไทย 
สวนคาใชจายอื่นๆ ใหเปนไปตามอัตราปกติ 

การรวมมือกันเกี่ยวกับการเรียนการสอนตองดูหลักสูตร และระดับของหลักสูตรซึง่วิทยาลยั 
การทองเที่ยวเวไดเสนอวาเมื่อ MOU แลวควรที่จะนําหลักสูตรมาพิจารณาวาสอดคลองกันหรือไม  ซึ่ง 
เปนสิ่งที่มหาวิทยาลัยตองเตรียมหลักสูตร และทําการศึกษาหลักสูตรของวิทยาลัยการทองเที่ยวเวดวย 

ในการนี้มอบหมายคณะวิทยาการจัดการติดตอขอหลักสูตรเพื่อมาศึกษาขอมูล กอนที่จะทาํ 
รายละเอียดในการทําขอตกลงความรวมมือตอไป 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.4 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะวิทยาศาสตรและ เทคโนโลยี 

สาระสําคัญโดยยอ 
1. วันที่ 10 ธันวาคม 2553 คณะวิทยาศาสตรฯ ไดเขารวมประชุม เรื่องความพรอมของ 

สถาบันการศึกษาในการเขาไปสูการเปนอาเช่ียน ในป 2015 เกี่ยวกับการเตรียมพรอมของมหาวิทยาลัย 
เกี่ยวกับการสื่อสาร เรื่องภาษาโดยเนนวาในอีก 1015 ปจะมีการทําขอตกลงความรวมมือในหลายดาน 
ในการเตรียมความพรอมดานภาษาอังกฤษและประเทศเพื่อนบานใกลเคียง เพื่อรองรับความเจริญของ 
ตลาดอาเซียน 

2. วันที่ 13 ธันวาคม 2553 เขารวมประชุมความพรอมของสถาบันอุดมศึกษาซึ่งมุงเนน 
เรื่องการสื่อสารโดยเฉพาะภาษา ตองการใหนักศึกษา debate เรื่องปรัชญาในศาสตรของตนเองเพราะ 
ปญหาของนักศึกษาคิดและตั้งคําถามไมเปน และยังมุงเนนเรื่องการทําดีและจริยธรรม  การสอนโดยการ 
ตั้งคําถามตั้งโจทยและการฝกปฏิบัติ 

3. วันที่ 1317 ธันวาคม 2553 มีอาจารยจากโอซากา ประเทศญี่ปุน เพื่อวางแผน 
ดําเนินงานการเขาสูสากล  การแลกเปลี่ยนนักศึกษา อาจารยหรือการทําวิจัยรวมกัน  การทําT.V. 
Conference เพื่อเขาไปสูสากล ยังมีสาขาอื่นสามารถทํางานรวมกับคณะวิทยาศาสตรฯ ไดคือ ดนตรี 
กีฬา เทคโนโลยี ดานสาขาวิชาที่ใกลเคียงกับของมหาวิทยาลัย คือ natural zinc และ School Nursing
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ซึ่งไดวางแผนใหนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยโอซากาฝกการตรวจสุขภาพใหกับเด็กประถมวัย  และฝก 
การพยาบาลที่โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา ซึ่งจะนําอาจารยจากโอซากาดูงานในวันพุธที่ 15 
ธันวาคม 2553 

4. วันที่ 13 ธันวาคม 2553 มีการทํา T.V. Conference เช่ือมตอกับทางเกียวโตและ 
เยอรมัน อยูในโครงการการสรางครูอัจฉริยะทางวิทยาศาสตร เปนงานนําเสนอของนักศึกษาครูที่จะสอน 
คณิตศาสตร ซึ่งจะจัดอีกครั้งหนึ่งในวันที่ 20 ธันวาคม 2553 เวลา 18.00 น. ใชระยะเวลา 90 นาที 
ขอเรียนเชิญคณบดีและคณาจารย คณะครุศาสตร หรือนักศึกษาเอกคณิตศาสตร และโรงเรียนสาธิต 
ที่ตองใชวิชาคณิตศาสตรสําหรับเด็กประถมศึกษา และมัธยมศึกษา 

5. วันที่ 16 ธันวาคม 2553 พิจารณาทบทวนวิชาแกนสาขาหลักของคณะวิทยาศาสตรฯ 
เดิมเคยปรับปรุงใหเหลือ 22 หนวยกิต หลังจากประชุมกับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) ใหเพิ่มขึ้นเปน 24 หนวยกิต ใน 4 สาขาวิชา คือ เคมี ชีววิทยา ฟสิกส และคณิตศาสตร 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.5 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา 

สาระสําคัญโดยยอ 
ไมมี 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
ไมมี 

ระเบียบวาระที่ 4.6 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

สาระสําคัญโดยยอ 
1. วันที่ 11 ธันวาคม 2553 ไดรับการประสานงานจากผูอํานวยการกองกลางเรื่อง 

อํานวยความสะดวกใหกับสถานีโทรทัศน ชอง 9 ดําเนินการถายทอดสดการเลือกตั้งไดทําการเช่ือมตอ 
ระบบไฟฟากับหองสมุดและการอํานวยความสะดวกใหกับสื่อ ในการนี้ทางสถานีโทรทัศนขอขอบคุณ 
มหาวิทยาลัยเปนอยางยิ่งที่ใหความอนุเคราะหอํานวยความสะดวกครั้งนี้ 

2. สํานักวิทยบริการฯ ไดทําการเช่ือมตอT.V. Conference ตั้งแตเวลา 18.00  20.00 น. 
เปนการเช่ือมตอแบบ MultiPoint ทําการเช่ือมตอ 4 จุดคือ 1. มหาวิทยาลัยเกียวโต 2. โรงเรียน 
ทามากาวะ 3. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 4. ประเทศเยอรมัน ในการเช่ือมตอครั้งนี้ 
มหาวิทยาลัยไมไดเสียคาใชจายใดๆทั้งสิ้น การจัดบรรยายครั้งนี้มีนักศึกษาเขารวมรับฟงบรรยายจํานวน 
นอยเนื่องจากนักศึกษามีขอจํากัดเรื่องเวลาการบรรยาย
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มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.7 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

สาระสําคัญโดยยอ 
1. สถาบันวิจัยและพัฒนาไดจัดประชุมหัวหนาหมูเรียนนักศึกษาภาคปกติทุกหมูเรียน 

ในวันพฤหัสบดีที่18 พฤศจิกายน 2553 หัวหนาหมูเรียนไดเสนอแนวทางการแกไขปญหาแตละประเด็น 
ดังนี้ 

ก. ดานสถานท่ี 
1. ดานหองเรียน 

1.1 มหาวิทยาลัย  ใหเงินสนับสนุน เพื่อปรับปรุงและหาอุปกรณที่ใชในการสอนให 
เพียงพอกับความตองการ โดยเฉพาะโปรแกรมศิลปกรรม มีวิชาเรียนที่ตองใชคอมพิวเตอร 
แตทั้งโปรแกรมมีคอมพิวเตอรเพียงตัวเดียว 

1.2 ภารโรง  ทําความสะอาดซอมเกาอี้ 
1.3 แมบาน  ทําความสะอาด กวาดหอง ถูหอง ปรับปรุงกลิ่นอับในหอง ทําความ 

สะอาดแอร กําจัดสัตวที่ไมพึงประสงค ใสใจกับทุกๆเรื่องของหองเรียน เพื่อใหหองเรียนสะอาดนาเรียน 
การเรียนมีประสิทธิภาพ และเพื่อความปลอดภัยของนักศึกษา 

1.4 คณะ  ปรับปรุงหองเรียนใหมปีระสิทธิภาพ ควรมีคอมพิวเตอรใหเพียงพอเพื่อให 
หองเรียนมีความพรอมในการเรียนการสอน 

1.5 นักศึกษา  ชวยกันรักษาความสะอาด ดูแลอุปกรณตางๆ เพื่อใหหองเรียนนาอยู 
มากขึ้น 

2. ดานหองนํ้า 
2.1 ผูใชหองน้ําทุกคน  ชวยกันรักษาความสะอาดและดูแลเหมือนเปนบานของตัวเอง 

สอดสองดูแลเรื่องการใชน้ํา ใชไฟ การทิ้งสิ่งปฏิกูลใหถูกที่ถูกทาง  ไมขีดเขียนฝาผนัง 
2.2 แมบาน  ตองทําหนาที่ที่ไดรับมอบหมายอยางเต็มที่ ตรวจสอบความเสียหาย 

ของหองน้ํา พบปญหารีบแกไข 
2.3 มหาวิทยาลัย  ควรใชผลิตภัณฑที่เกี่ยวกับหองน้ําที่มีคุณภาพโดยเฉพาะน้ํายาลาง 

หองน้ํา ขอกลิ่นหอม สดช่ืน สุขภัณฑควรไดมาตรฐานมากกวาน้ี ควรมีพัดลมดูดอากาศ 
3. ดานโรงอาหาร 

3.1 แมคา  ควรทําอาหารใหหลากหลายกวานี้ ทําอาหารใหนารับประทาน พูดให 
ไพเราะ ยิ้มแยมแจมใส 

3.2 แมบาน  ควรรักษาความสะอาดอุปกรณ สถานที่ ใหมากกวานี้ ระวังนก สุนัข 
และแมวดวย 

3.3 นักศึกษา  รับประทานอาหารแลวควรนําจานไปเก็บในที่ที่จัดให ไมทําเลอะเทอะ 
3.4 มหาวิทยาลัย  ปรับปรุงสถานที่ ดูแลเรื่องโทรทัศน โตะ เกาอี้ ติดแอรหรือพัดลม 

หรือสรางโรงอาหารเพิ่ม
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ข. ดานการเรียนการสอน 
1. ผูสอน 

1.1 ตัวอาจารยผูสอน  เปลี่ยนทัศนคติของตัวเอง รับฟงความคิดเห็นของนักศึกษา 
ไมควรใชตัวเองเปนศูนยกลางในการตัดสินใจ ควรทําความเขาใจพื้นฐานและธรรมชาติของนักศึกษา 
อยาใชบรรทัดฐานของตัวเองในการตัดสิน อยามีอคติกับนักศึกษา เพราะอาจารยคือตนแบบและเปน 
ผูผลิตคนดีและมีความรู เพราะฉะนั้นผูเปนตนแบบควรมีแบบอยางที่ดีกอน 

1.2 คณะผูบริหารคัดเลือกอาจารย  ควรเลือกอาจารยที่มีประสิทธิภาพจริงๆ ไมรับ 
อาจารยที่ไมผานมาตรฐานการคัดเลือก เพราะอาจารยไมมีความรูความสามารถในดานที่ตัวเองสอน 
ทําใหนักศึกษาไมมีประสิทธิภาพ  วิชาการในคณะไมควรมีอคติกับวิชาเอกในคณะ เกงแตวิชาการแตไม 
เขาใจเชิงปฎิบัติ และไมอยากเรียนกับอาจารยที่ใชเสนสายเขามา 

1.3 นักศึกษา  พยายามทําความเขาใจในตัวอาจารยและใสใจบทเรียนใหมากข้ึน 
จะไดเรียนอยางมีความสุขและเขาใจบทเรียนมากข้ึน 

2. วิธีการสอน/บรรยากาศการสอน 
2.1 อาจารยผูสอน 

 ควรพูดจาเปนกันเองกับนักศึกษา ไมพูดจาประชดประชันเรื่องเรียน เพราะ 
บั่นทอนกําลังใจนักศึกษาเปนอยางมาก ไมควรนํานักศึกษาไปเปรียบเทียบกับราชมงคลเพราะเราเปน 
นักศึกษาราชภัฏ 

 ควรสอนตามหลักสูตรรายวิชาไมควรพูดนอกเรื่องโดยไมมีสาเหตุ และควร 
ยับยั้งอารมณในการสอน ควรเลิกตําหนิสาขาที่ตัวเองประจําอยูในดานลบ เพราะเสียเวลาในช่ัวโมงเรียน 
ทําใหเลิกลาชา 

 รับฟงนักศึกษาและใชเหตุผลในการตัดสินใจ ไมเครงเครียดในรายวิชามากเกนิไป 
 สอนหนักเกินไป เครียด ปวดหัว สอนใหนอยๆลงหนอยเพราะนักศึกษารับไมไหว 

2.2 หลักสูตร 2 ปหลัง  ควรมีการแจงใหนักศึกษาทราบกอนวาสามารถเทียบโอนได 
กี่วิชา และควรมีการยืดหยุนในการเทียบโอน เพราะนักศึกษาจะไดไมเสียเวลาและอยากเรียนมากข้ึน 

3. ดานวัดผลประเมินผล 
อาจารย สอนอยางเปนระบบ ไมเนนธรรมะ อาจารยควรมีการวัดประเมินผลอยางเปน 

ระบบ ไมควรมีอคติกับนักศึกษา กอนวัดผลนักศึกษาควรวัดผลตัวเองกอน การตัดเกรด 80100 ควร 
ได A อาจารยที่เปน ดร.ไมควรมีอคติกับเด็กกิจกรรม เลิกบนเลิกดา เวลาตัดเกรดดูสภาพความเปนจริง 
ไมใชเหตุผลสวนตัว
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ค. ดานนักศึกษา 
1. ดานการพัฒนานักศึกษา 

1.1 กองพัฒนานักศึกษา  ประชาสัมพันธกิจกรรมของแตละคณะใหมากกวานี้ ควรมี 
งบสนับสนุนใหกับชมรมเพิ่มมากข้ึน 

1.2 คณะอาจารย  ดูแลเรื่องการแตงกายของนักศึกษาใหมากข้ึน ควรมีมาตรการ 
ที่เขมงวดเพราะนักศึกษาไมใสใจการเตือน และยังแตงกายไมถูกระเบียบกันมาก 

1.3 นักศึกษา  ควรเขารวมกิจกรรมทุกกิจกรรม เพราะทุกกิจกรรมทําใหนักศึกษา 
ไดพัฒนาตัวเอง ไดความสามัคคี และ พัฒนาตนเองในดานนันทนาการ 

2. ดานบุคลิกภาพ/การแตงกายนักศึกษา 
2.1 นักศึกษาทุกคน  แตงกายใหถูกระเบียบ เพราะทําใหเกิดภาพลักษณที่ดี 
2.2 อาจารย  ควรตรวจการแตงกายของนักศึกษากอนเริ่มสอนอยางเครงครัดเปนการ 

สรางนิสัยดานการแตงกายที่ถูกระเบียบ 
2.3 รุนพี่/สโมสร  ควรแตงกายใหเปนระเบียบเพื่อเปนตนแบบที่ดี 
2.4 มหาวิทยาลัย ควรมีการรณรงคเรื่องการแตงกายเพิ่มมากข้ึน นายกสโมสรและรอง 

ฝายตางๆควรเปนแกนนํา 

3.ดานการจัดกิจกรรมสงเสริมบุคลิกภาพ/พัฒนานักศึกษา 
กองพัฒนานักศึกษา  จัดกิจกรรมที่สอดคลองกับความตองการของนักศึกษา จัดสรร 

เวลาการจัดกิจกรรมใหเหมาะสม โดยควรจัดกิจกรรมอยางนอยเดือนละ 1 ครั้ง ไมควรเนนการจัด 
กิจกรรมเฉพาะนักศึกษาป 1 นักศึกษาตองการกิจกรรมที่ใหความสนุกสนาน ผอนคลาย ไมเนนกิจกรรม 
วิชาการมากเกินไป 

4. ดานอ่ืนๆ 
4.1 กองบริการการศึกษา  พัฒนาบุคลิกภาพและมารยาทในการใหบรกิาร ไมพูดจาเหนบ็แนม 

 การประชาสัมพนัธควรเนนใหผูรับสื่อทราบอยางทั่วถึงชัดเจน 
4.2 IT  ระบบออนไลนควรปรับใหมีมาตรฐานและทันตอเวลา อยาลมบอย ขอมูลการ 

ลงทะเบียนหาย คุณภาพของระบบต่ํา ใชงานไดไมดีเทาที่ควร 
 คอมพิวเตอรมีจํานวนนอยกวาความตองการ สื่อสารสนเทศมีนอยเกินไป 

4.3. หองสมุด  ตองการหนังสือที่ทันสมัย ควรจัดสรรหนังสือใหเพียงพอกับความ 
ตองการโดยเฉพาะหนังสือเรียน อางอิงตามแตละสาขา 

4.4 มหาวิทยาลัย  อนุมัติใหมีการตั้งคณะวิศวกรรมศาสตรเร็วกวาน้ี 
 อยากใหมีสถานที่ออกกําลังกาย อุปกรณ ใหเพยีงพอ 
 การพิจารณาทุนขอใหมีมาตรฐานและเปนธรรม 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 4.8 เรื่องนาํเสนอเพือ่ทราบจากผูอํานวยการสํานกังานคณะกรรมการบณัฑติศกึษา 

สาระสําคัญโดยยอ 

สํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาเตรียมจัดทําประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
ซึ่งอยูระหวางประสานงานและรวบรวมขอมูลจากประธานหลักสูตรตาง ๆ  เพื่อเก็บขอมูลจํานวนนักศึกษาวาควร 
จะเปดรับจํานวนเทาไหร อยางไร ซึ่งจะนําเสนอใหรับทราบในการประชุมครั้งตอไป 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 

รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.9 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี 

สาระสําคัญโดยยอ 

วันที่ 3 ธันวาคม 2553 ไดเขาอบรมประธานการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาของ 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หลักสูตรแอดวานซ ซึ่งในการประเมินคุณภาพการศึกษาปตอไป 
ในปที่ 3 ที่ สกอ. ดําเนินการไดมุงเนนวาหากการประเมินระดับมหาวิทยาลัยมีคณะวิชาใดตก 1 คณะ จะทําให 
มหาวิทยาลัยตกการประเมินดวย  และคะแนนจากการประเมินการประกันคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย 
จะเปนตัวช้ีวัดที่ 15 ของเกณฑประเมิน สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) 
รอบ 3 หากคะแนนไดนอยจะทําใหดึงคะแนน รอบ 3 ของมหาวิทยาลัยต่ําลงไปดวย 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 

รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.10 เรือ่งนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีและผูชวยอธกิารบดี 

ระเบียบวาระที่ 4.10.1 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝายบริหาร 

สาระสําคัญโดยยอ 

ไมมี 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 

ไมมี
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ระเบียบวาระที่ 4.10.2 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดฝีายวางแผนและพฒันา 

สาระสําคัญโดยยอ 
กองนโยบายและแผนไดแจกปฏิทินงบประมาณแผนดินของป 2555 โดยแตละหนวยงาน 

ตองเตรียมขอมูลเพื่อพรอมสงของบประมาณในป 2555 ตอไป 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 

รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.10.3 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝายวิชาการ 

สาระสําคัญโดยยอ 
1. กองบริการการศึกษาขอเลื่อนการสอบกลางภาคของนักศึกษาภาคปกติจากเดิมวันที่ 

47 มกราคม 2554 ไปเปนวันที่ 1013 มกราคม 2554 เนื่องจากตลอดเดือนธันวาคมมหาวิทยาลัย 
ไดมีกิจกรรมภายในและมีการเขารวมกิจกรรมกับหนวยงานอื่น และมีวันหยุดราชการติดตอกันหลายวัน 
ซึ่งสงผลใหมีความจําเปนตองงดการเรียนการสอน ไดจัดทําประกาศเพื่อแจงใหคณะทราบอีกครั้งหนึ่ง 

2. การนําเสนอหลักสูตรเขาในการประชุมสภาวิชาการครั้งตอไป  คณะที่ประสงคจะ 
นําเสนอหลักสูตรในเดือนมกราคม 2554 ตองเสนอกรรมการตามกําหนดที่แจงใหทราบตามเอกสาร 
เนื่องจากตองใชเวลาในการตรวจ 

3. การนําเสนอหลักสูตรที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยตองเปนคณบดีหรือผูที่คณบดี 
มอบหมายเปนผูนําเสนอหลักสูตร และประธานหลักสูตรตองเขานําเสนอหลักสูตรดวย 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 

รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.10.4 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ 

สาระสําคัญโดยยอ 

ไมมี 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 

ไมมี
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ระเบียบวาระที่ 4.10.5 เรือ่งนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธกิารบดฝีายกิจการนกัศกึษา 

สาระสําคัญโดยยอ 
การแขง ขันกีฬาสัมพันธภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้ งที่ 6 

“โสนเกมส” ในวันที่ 1518 ธันวาคม 2553 นักศึกษาภาคปกติงดจัดการเรียนการสอนและวันเสารที่ 
18 ธันวาคม 2553 นักศึกษา กศ.บป. งดการจัดการเรียนการสอน โดยในวันที่ 1517 ธันวาคม 2553 
จะเริ่มการแขงขันกีฬาต้ังแตเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ภาคเชามีการแขงขันกีฬา และ ภาคบายมี 
การประกวดกองเชียร  สําหรับวันเสารที่ 18 ธันวาคม 2553 จะมีพิธีเปดและปดการแขงขันกีฬา 
สัมพันธภายใน ขอเรียนเชิญคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเขารวมพิธีเปดและปดการกีฬาครั้งนี้ดวย 
และใหคณบดีทุกคณะชวยกวดขันนักศึกษาดวยเพราะนักศึกษาทุกช้ันปและคณาจารยงดการเรียนการ 
สอนเพื่อใหเขารวมกิจกรรมในครั้งนี้ 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.10.6 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผูชวยอธิการบดีฝายบริหาร 

สาระสําคัญโดยยอ 
ไมมี 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
ไมมี 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องนําเสนอเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระที่ 5.1 การจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 

สาระสําคัญโดยยอ 
ตามที่สํานักงาน ก.พ.ร. ไดจัดสงแนวทางการจัดทําคํารับรองและการประเมินผลการปฏิบตัิ 

ราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 
เพื่อใหมหาวิทยาลัย นําไปใชในการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 
ตามเอกสารดวนที่สุดที่ นร.1200/ว25 ลงวันที่ 23 พฤศจิกายน 25553 นั้น 

กองนโยบายและแผน โดยกลุมงานประกันคุณภาพ ไดนําเสนอแนวทางการจัดทํา คํารับรอง 
และการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจําป 
งบประมาณ พ.ศ. 2554 ดังกลาว  ตอคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา  เพื่อพิจารณา 
แนวทาง หลักเกณฑและเปาหมายในการจัดทําคํารับรอง การปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2554 ในการประชุมครั้งที่ 5/2553 เมื่อวันพุธที่ 1 ธันวาคม 2553 ที่ประชุมมีมติใหนําเอกสารคํารับรอง
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การปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 เสนอใหที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร 
มหาวิทยาลัย (กบ.) รวมพิจารณาความเหมาะสมของตัวช้ีวัด เปาหมายและเกณฑการใหคะแนนตามคํา 
รับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 และเสนออธิการบดี 
ลงนามในคํารับรอง การปฏิบัติราชการ เพื่อนําเสนอใหนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามเพื่อรับทราบ 
ตอไป 

ขอกฏหมาย 
1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารกิจการบานเมืองที่ดี (ฉบับที่ 5) มาตรา 3/1 
2. พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 

มาตรา 9 และมาตรา 12 

ขอเสนอ / ญัตต ิ
1. ขอความเห็นชอบความเหมาะสมของตัวช้ีวัด เปาหมายและเกณฑการใหคะแนนตามคํา 

รับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 
2. เสนออธิการบดีลงนามในคํารับรองการปฏิบัติราชการ เพื่อนําเสนอใหนายกสภา 

มหาวิทยาลัยลงนามในคํารับรองการปฏิบัติราชการตอไป 

มติท่ีประชุม 
เห็นชอบตัวช้ีวัด เปาหมาย และเกณฑการใหคะแนนตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 

ระเบียบวาระที่ 5.2 คูมือการประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา 2553 และ 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 

สาระสําคัญโดยยอ 
กองนโยบายและแผน โดยกลุมงานประกันคุณภาพ ไดนําเสนอกรอบการดําเนินการ 

ปรับปรุงคูมือการประกันคุณภาพการศึกษา โดยการพัฒนาองคประกอบของระบบการประกันคุณภาพ 
ทุกองคประกอบใหเปนไปตามเกณฑการรับรองหรือเกณฑการประเมินทั้งภายในและภายนอก โดยการ 
พัฒนาเปนคูมือการประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา 2553 และปงบประมาณ พ.ศ. 2554 
ตอที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน ในการประชุมครั้งที่ 4/2553 วันที่ 10 
พฤศจิกายน 2553 และประชุมชี้แจงรายละเอียดข้ันตอน การดําเนินงานตามคูมือตอกรรมการ ในการ 
ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 5/2553 วันที่ 1 
ธันวาคม 2553 โดยที่ประชุมมีมติใหนําคูมือ การประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา 2553 
และปงบประมาณ พ.ศ. 2554 (ฉบับที่ 1) เสนอตอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติใช 
เปนแนวทางในการพัฒนาระบบคุณภาพภายในมหาวิทยาลัยตอไป
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ขอกฎหมาย 
1. พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พศ. 2542 และ แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545 
2. พระราชกฤษฎีกาวาดวยระบบ หลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 
3. กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 25512565) 
4.  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารกิจการบานเมืองที่ดี (ฉบับที่ 5) มาตรา 3/1 
5. พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 

มาตรา 9 และมาตรา 12 

ขอเสนอ / ญัตต ิ
ขออนุมัติใชคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาประจําปการศึกษา 2553 และปงบประมาณ 

พ.ศ. 2554 (ฉบับที่ 1) เปนแนวทางการในการดําเนินงานพัฒนาระบบคุณภาพภายในมหาวิทยาลัย 

มติท่ีประชุม 
อนุมัติ ให ใช คูมือการประกันคุณภาพการ ศึกษา ประจําปการศึกษา 2553 และ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ 

ระเบียบวาระที่ 6.1 การโอนขาราชการ 

สาระสําคัญโดยยอ 
มหาวิทยาลัยศิลปากรมีหนังสือแจงวา นางสาวศิริณา  จิตตจรัส ขาราชการพลเรือน 

ในสถาบันอุดมศึกษา  ตําแหนงรองศาสตราจารย ระดับ 9 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ไดแสดงความประสงคจะโอนไปรับราชการในสังกัดภาควิชา 
การศึกษานอกโรงเรียน  คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร  หากมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พระนครศรีอยุธยาไมขัดของ  มหาวิทยาลัยศิลปากรประสงคขอรับโอน นางสาวศิริณา จิตตจรัส  เขารับ 
ราชการกอนวันที่ 30 ธันวาคม 2553 

มติท่ีประชุม 
เห็นชอบการโอน นางสาวสิริณา  จิตตจรัส ตําแหนงรองศาสตราจารย ระดับ 9 คณะ 

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เพื่อไปรับราชการที่มหาวิทยาลัย 
ศิลปากร กอนวันที่ 30 ธันวาคม 2553 และนําเสนอที่ประชุมกรรมการบริหารงานบุคคลประจํา 
มหาวิทยาลัย (กบม.) ใหความเห็นชอบตอไป
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ระเบียบวาระที่ 6.2 การทบทวนการกําหนดเปาหมายการใหบริการกระทรวง เปาหมายการ 
ใหบริการ หนวยงานผลผลิต และตัวชี้ วัดระดับตางๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พระนครศรีอยุธยา 

สาระสําคัญโดยยอ 
ตามมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2553 เห็นชอบการเตรียมความ 

พรอมและกําหนดปฏิทินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 เพื่อให กระทรวง สวน 
ราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอื่น ใชเปนแนวทางประกอบการวางแผนเตรียมการดําเนินงานให 
สอดคลองกับกระบวนการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 นั้น 

สํานักงบประมาณจึงขอความรวมมือมหาวิทยาลัยทบทวนเปาหมายการใหบริการผลผลิต 
โครงการ กิจกรรม และตัวช้ีวัดของกระทรวง สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอื่น เปนไปตาม 
ปฏิทินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 เพื่อสํานักงบประมาณจะไดพิจารณา 
เปาหมายการใหบริการ ผลผลิตโครงการ กิจกรรม และตัวช้ีวัดเพื่อประกอบในการจัดทํางบประมาณ 
รายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 โดยใหจัดสงขอมูลภายในวันที่ 17 ธันวาคม 2553 ตอไป 

ขอกฎหมาย 
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 27 อธิการบดีเปนผูบังคับบัญชา 

สูงสุด และมาตรา 31 (3) จัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัย และปฏิบัติตามนโยบายและแผนงาน รวมทั้ง 
ติดตามประเมินผลการดําเนินงานดานตางๆ ของมหาวิทยาลัย 

ขอเสนอ/ญัตต ิ
กองนโยบายและแผน  ไดรวบรวมเอกสารเพื่อประกอบการทบทวนเปาหมายการ 

ใหบริการ ผลผลิตโครงการ กิจกรรม และตัวช้ีวัดของกระทรวง สวนราชการ ดังนี้ 
1. สรุปการทบทวนเปาหมายใหบริการหนวยงาน ผลผลิต และตัวช้ีวัด ของมหาวิทยาลัย 

และทบทวนการกําหนดเปาหมายใหบริการกระทรวงเปาหมายการใหบริการหนวยงาน ผลผลิตและ 
ตัวช้ีวัดระดับตางๆ 

2. ตารางประมาณการรับนักเรียน – นักศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 25542555 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

3. ตัวช้ีวัดผลการดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐานการจัดการศึกษา ปการศึกษา 2554 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2555 มหาวิทยาลับราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

มติท่ีประชุม 
รับทราบการทบทวนการกําหนดเปาหมายการใหบริการกระทรวง เปาหมายการใหบริการ 

หนวยงานผลผลิต และตัวช้ีวัดระดับตางๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เพื่อดําเนินการ 
ประสานงานกับกองนโยบายและแผนตอไป
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ระเบียบวาระที่ 6.3 การจัดงานฉลองวันเด็กแหงชาติ ประจําป 2554 

สาระสําคัญโดยยอ 
ดวยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จะจัดงานฉลองวันเด็กแหงชาติ ประจําป 

2554 ในวันเสารที่ 8 มกราคม 2554 เวลา 08.0016.00 น. และเพื่อใหการจัดงานฉลองวันเด็กแหงชาติ 
ประจําป 2554 ดําเนินการไปดวยความเรียบรอย จึงจัดทําคําสั่ง แตงตั้งคณะกรรมการจัดงานฉลองวัน 
เด็กแหงชาติประจําป 2554 ข้ึน 

มติท่ีประชุม 
เห็นชอบการจัดงานฉลองวันเด็กแหงชาติ ประจําป 2554 และมอบหมายผูอํานวยการ 

กองกลาง ปรับแกไขโครงการและคําสั่งใหสอดคลองกับขอเสนอแนะและประเด็นตางๆ ตามที่นําเสนอ 

ระเบียบวาระที่ 6.4 กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 23/2553 

สาระสําคัญโดยยอ 
เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนําเสนอปฏิทินเพื่อหารือเรื่องกําหนด 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 23/2553 

ขอเสนอ/ญัตต ิ
ขอความเห็นชอบกําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 23/2553 

วันอังคารที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2553 เวลา 13.30 น. ณ หองประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พระนครศรีอยุธยา 

มติท่ีประชุม 
รับทราบ 

ปดประชุมเวลา เวลา 17.30 น. 

รศ.วันทนีย  แสนภักดี ผูตรวจบันทึกการประชุม 
นางสาวภัครินทร  ภิญญา ผูบันทึกการประชุม 
นางสาวปยะนุช  แสงมะฮะหมัด ผูบันทกึการประชุม


