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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 22/2553
วันอังคารที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2553 เวลา 13.3017.30 น.
ณ หองประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา


ผูที่มาประชุม
1. ดร.บูรพาทิศ
2. รศ.วันทนีย
3. ผศ.ดร.วิมลพรรณ
4. ดร.ชิดชัย
5. นายจิรศักดิ์
6. ดร.อมรรัตน
7. ผศ.บุญสืบ
8. นางนันทนิธิ์
9. รศ.ดร.นพวรรณ
10. ผศ.จินตนา
11. ผศ.พันทิพา
12. นายชัยพฤกษ
13. ดร.รวีวัตร

พลอยสุวรรณ
แสนภักดี
รุงพรหม
สนั่นเสียง
ชุมวรานนท
สนั่นเสียง
บุญเกิด
สิ้วอินทร
ธีระพันธเจริญ
เวชมี
มาลา
ชูดํา
สิริภูบาล

อธิการบดี
รองอธิการบดีฝายบริหาร
รองอธิการบดีฝายวิชาการ
รองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ
รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา
คณบดีคณะครุศาสตร

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
(แทน) คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร กรรมการ
(แทน) คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
กรรมการ
คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
กรรมการ
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
กรรมการ
ผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา
กรรมการ
ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
กรรมการ
ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษา
กรรมการ

ผูไมมาประชุม
1.
2.

นายสุนทร
นายทวีศักดิ์

โภชฌงค
จริตควร

รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา
ผูชวยอธิการบดีฝายบริหาร
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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
มหาวิท ยาลัยไดดําเนินการจัด พื้ นที่ จัดกิ จ กรรม 2 สวน คือ 1. งานแสดงแสง สี เสีย ง
บริเวณวัดมหาธาตุ 2. พื้นที่กอนการเขาชมงาน จัดเปนโซนรองรับผูที่จะเขาชมงาน มีการจัดการแสดง
ยอย มีชองขายบัตรและพื้นที่ขายของที่ระลึก
มติ/ความเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 1.2 การจัดงานยอยศยิ่งฟาฯ ในสวนของรานกาชาด และการแสดงเวทีกลาง
สาระสําคัญโดยยอ
มหาวิทยาลัยไดรวมเปนคณะกรรมการอํานวยการในสวนของรานกาชาด และสวนที่เปน
คณะกรรมการในการประกวดของเวที ก ลาง ใช สํ า หรั บ ประกวดเทพี และประกวดร อ งเพลง
ซึ่งมหาวิทยาลัยไดมีสวนรวมการจัดงานยอยศยิ่งฟาฯ อีกสวนหนึ่ง
มติ/ความเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 1.3 การประชาสัมพันธการแสดง แสง สี เสียง ทางสถานีวิทยุชุมชน
สาระสําคัญโดยยอ
วันอั งคารที่ 14 ธันวาคม 2553 เวลา 20.00 – 21.00 น. อธิก ารบดีไดรับเชิญใหไป
ออกอากาศทางสถานีวิทยุชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อเปนการประชาสัมพันธใหกับประชาชน
ในจังหวัดและพื้นที่ใกลเคียงมารวมงานแสดง แสง สี เสียง
มติ/ความเห็นของที่ประชุม
รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 1.4 การมาเยือนของมหาวิทยาลัยโอซากา และวิทยาลัยการทองเที่ยวเว
สาระสําคัญโดยยอ
วัน อั ง คารที่ 14 ธั นวาคม 2553 มี แ ขกมาเยื อ นมหาวิ ท ยาลัย จํ า นวน 2 คณะ คื อ
มหาวิทยาลัยโอซากา โดยคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และวิทยาลัยการทองเที่ยวเว โดยคณะ
วิทยาการจัดการ
มติ/ความเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 1.5 การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2553
สาระสําคัญโดยยอ
วั น พุ ธ ที่ 15 ธั น วาคม 2553 กํ า หนดให มี ก ารประชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา เวลา 09.30 น. ณ หองประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มติ/ความเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 1.6 การเสนอของบประมาณกอสรางอาคารเรียนชดเชยอาคารที่ชํารุด
สาระสําคัญโดยยอ
ขณะนี้ม หาวิท ยาลัยยัง ไม มี แบบพิ ม พ เ ขียวของอาคารเรียนที่ ชํารุด เนื่อ งจากยัง ไม ไ ด
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
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยไดมีก ารประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ครั้ง ที่ 21/2553 เมื่ อ วั นอั ง คารที่ 30 พฤศจิก ายน 2553 ณ ห อ งประชุม 1 มหาวิ ท ยาลัย ราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา
ขอเสนอ/ญัตติ
ขอรั บ รองรายงานการประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย ครั้ ง ที่ 21/2553
เมื่อวันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2553 ณ หองประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มติที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ 21/2553
ระเบียบวาระที่ 3.1 มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
สาระสําคัญโดยยอ
1. เห็ นชอบหลั ก เกณฑ ใ นการพิ จ ารณาอั ต ราพนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย ประจํ าป 2554
โดยประกาศเปนเกณฑกลาง มีขั้นตอนการพิจารณาดังนี้
ขั้ น ตอนที่ 1 การจั ด สรรอั ต ราตามจํ า นวนอั ต รากํ า ลั ง ให จั ด สรรไปตามข อ มู ล
ความขาดแคลนและความจําเปนใหมีอัตราเพียงพอกอน เมื่อมีบุคคลที่จะเขาสูอัตราเกินกวาจํานวน
อัตราที่ไดรับใหทําการคัดเลือกจากคุณสมบัติตามที่คณะเห็นสมควร โดยใชประกาศเปนเกณฑกลาง
ใหมีประเด็นตาง ๆ ของแตละคณะเพิ่มเติมได
ขั้ น ตอนที่ 2 วิ ธี ก ารจั ด สรร มอบหมายรองอธิ ก ารบดี ฝ า ยวางแผนและพั ฒ นา
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. ปง บประมาณ พ.ศ. 2554 มี อั ตราทดแทนเกษียณอายุร าชการ จํานวน 6 อั ตรา
ซึ่ ง คาดการณว ามี ขา ราชการเกษี ยณอายุจํ านวน 6 อั ต รา และตอ เวลาราชการจํา นวน 2 อั ต รา
แตเนื่อ งจากมี ขาราชการตอ เวลาราชการเพี ยงจํานวน 1 อั ตรา ในปตอ ไปกองนโยบายและแผนจะ
ดําเนินการขออัตราทดแทนเกษียณอายุราชการเพิ่ มอีก 1 อัตรา โดยสํานักงบประมาณไดจัดสรรให
จํานวน 6 เดือน เปนอัตราอาจารยประจําตามสัญญา มีวุฒิปริญญาเอกจํานวน 3 อัตรา และปริญญาโท
จํานวน 3 อัตรา
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1.2 อัตราใหมตามมติ ครม. 67 อั ตรานั้น สํานัก งบประมาณจัดสรรใหจํานวน 3 เดือ น
กรอบแนวคิดจะใชวิธีการจํานวน 3 หลัก คือ
1) หลักภาระหนาที่ของสวนราชการ คือมีภาระหนาที่ตามกฎหมาย หลักของ SAA
fungtion best และ aria best ภาระหนาที่ตามเขตพื้นที่ ภาระหนาที่เกี่ยวกับเชิงนโยบายแหงชาติ
ตางๆ กองนโยบายและแผนไดรวบรวมขอมูลและอยูระหวางดําเนินการจัดสรางโมเดลในการตัดสินใจ
ขึ้นมา 1 ตัว ตามอัตรากํ าลัง ซึ่ง คาดวาจะนําเสนอในการประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
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
มติที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่ 4.1 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะครุศาสตร
สาระสําคัญโดยยอ
1. คณะครุศาสตรไดรับการจัดสรรทุนในป 2553 ประเภทที่ 2 ใหกับนักศึกษาชั้นปที่ 4
เปน ทุ นที่ มี อั ต ราบรรจุ ใน 4 สาขาคือ คณิ ตศาสตร สัง คมศึก ษา คอมพิ วเตอรศึ ก ษา และศึ ก ษา
ปฐมวัย นักศึกษาจะไดรับทุนบรรจุจะขึ้นอยูกับเกณฑเฉลี่ยในแตละกลุมวิชาที่เรียนมา ในปที่ผานมา
ไดรับจัดสรรทุนจํานวน 3 สาขา คือ คณิตศาสตร คอมพิวเตอรศึกษา และศึกษาปฐมวัย ซึ่งมีนักศึกษาที่
เขาเกณฑ คือ นัก ศึก ษาชั้นปที่ 5 จํานวน 10 คน และไดนําผูป กครองมาทําสัญ ญากั บ องคก รตางๆ
เรียบรอยแลว
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2. สํา นัก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา (สกอ.) ใหค ณะครุ ศาสตร /ศึ ก ษาศาสตร
ที่มีศักยภาพในการพัฒนาหลักสูตร 6 ป โดยนักศึกษาจบระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยใดมีศักยภาพ
ที่จะเปดหลักสูตร 6 ป ในป 2554 ใหนําเสนอ สกอ. ซึ่งเกณฑการเขาและเกณฑการจบของนักศึกษา
สกอ. ไดรางและมีการพิจารณารอบที่ 1 เรียบรอยแลว มีเกณฑพิจารณาจํานวนโทเฟล 500 คะแนน
หากทําไดตามเกณฑนักศึกษาในกลุมดังกลาวจะไดรับ ทุนและทุ นบรรจุ ซึ่ งของมหาวิท ยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยาไม ไดนําเสนอหลัก สูตร 6 ปในป 2554 ซึ่ ง เปนโครงการของรัฐ มนตรีอ าจจะเปน
โครงการระยะสั้น
3. คณะครุศาสตรจัดอบรมครูตามโครงการพัฒนาครูประจําการที่สอนไมตรงวุฒิ/ไมมีวุฒิ
จัดอบรมใหกับครู 5 เขตพื้นที่การศึกษา คือ อยุธยาเขต 1, 2 อางทองเขต 1 สระบุรีเขต1, 2 รับผิดชอบ
ใน 3 กลุมสาระ คือ คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษาอัง กฤษ จํานวน 130 คน โดยแบงออกเปน 3
ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 การพัฒ นาความรู ทั ก ษะ 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/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.2 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะมนุษยศาสตรและ สังคมศาสตร
สาระสําคัญโดยยอ
ไมมี
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
ไมมี

ระเบียบวาระที่ 4.3 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
สาระสําคัญโดยยอ
วันอัง คารที่ 14 ธันวาคม 2553 คณะผูบ ริห ารและคณาจารยคณะวิทยาการจัดการได
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
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ของประเทศไทย ในการติดตอกับตางประเทศของวิทยาลัยการ
ทองเที่ยวเวไดมีการจัดสงนักศึกษามาเรียนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยสงนักศึกษาชั้นปที่ 3
มาเรียนระยะเวลา 1 ป ในหลักสูตรที่เกี่ยวกับการทองเที่ยวและโรงแรมซึ่งเปนสวนหนึ่งของการเรียน
นอกจากนั้นยัง ไดติดตอกั บ มหาวิท ยาลัยประเทศตางๆ เชน เบลเยี่ยม ฝรั่ง เศส ในการมาเยือ นของ
วิทยาลัยการทองเที่ยวเวไดตกลงตาม MOU ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และนัดหมาย
ลงนามในวันพุ ธที่ 15 ธันวาคม 2553 สิ่ง ที่ ตอ งการในความรวมมือ คือ การสง นักศึก ษามาเรียน
ประมาณ 1 ชั้นเรียน จํานวน 3040 คน โดยตองการใหคิดคาใชจายในอัตราเดียวกับนักศึกษาไทย
สวนคาใชจายอื่นๆ ใหเปนไปตามอัตราปกติ
การรวมมือกันเกี่ยวกับการเรียนการสอนตองดูหลักสูตร และระดับของหลักสูตรซึง่ วิทยาลัย
การทองเที่ยวเวไดเสนอวาเมื่อ MOU แลวควรที่จะนําหลักสูตรมาพิจารณาวาสอดคลองกันหรือไม ซึ่ง
เปนสิ่งที่มหาวิทยาลัยตองเตรียมหลักสูตร และทําการศึกษาหลักสูตรของวิทยาลัยการทองเที่ยวเวดวย
ในการนี้มอบหมายคณะวิทยาการจัดการติดตอขอหลักสูตรเพื่อมาศึกษาขอมูล กอนที่จะทํา
รายละเอียดในการทําขอตกลงความรวมมือตอไป
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.4 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะวิทยาศาสตรและ เทคโนโลยี
สาระสําคัญโดยยอ
1. วันที่ 10 ธันวาคม 2553 คณะวิทยาศาสตรฯ ไดเขารวมประชุม เรื่องความพรอมของ
สถาบันการศึกษาในการเขาไปสูการเปนอาเชี่ยน 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 มี อาจารยจ ากโอซาก า ประเทศญี่ ปุน เพื่ อวางแผน
ดําเนินงานการเขาสูส ากล การแลกเปลี่ยนนัก ศึก ษา อาจารยห รือ การทํ าวิจัยรวมกั น การทํ าT.V.
Conference เพื่อเขาไปสูสากล ยังมีสาขาอื่นสามารถทํางานรวมกับคณะวิทยาศาสตรฯ ไดคือ ดนตรี
กีฬา เทคโนโลยี ดานสาขาวิชาที่ใกลเคียงกับของมหาวิทยาลัย คือ natural zinc และ School Nursing
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ซึ่งไดวางแผนใหนักศึก ษาจากมหาวิทยาลัยโอซากาฝกการตรวจสุขภาพใหกับเด็กประถมวัย และฝก
การพยาบาลที่ โ รงพยาบาลพระนครศรีอ ยุธยา ซึ่ง จะนําอาจารยจากโอซาก าดูง านในวันพุธที่ 15
ธันวาคม 2553
4. วันที่ 13 ธันวาคม 2553 มีการทํา T.V. Conference เชื่อมตอกับทางเกียวโตและ
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
เดิม เคยปรับปรุงใหเ หลือ 22 หนวยกิ ต หลัง จากประชุมกั บสํานัก งานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(สกอ.) ใหเพิ่มขึ้นเปน 24 หนวยกิต ใน 4 สาขาวิชา คือ เคมี ชีววิทยา ฟสิกส และคณิตศาสตร
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.5 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา
สาระสําคัญโดยยอ
ไมมี
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
ไมมี

ระเบียบวาระที่ 4.6 เรื่อ งนําเสนอเพื่อ ทราบจากผูอํานวยการสํานัก วิท ยบริก ารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
สาระสําคัญโดยยอ
1. วันที่ 11 ธันวาคม 2553 ไดรับ การประสานงานจากผูอํ านวยการกองกลางเรื่อ ง
อํานวยความสะดวกใหกับสถานีโทรทัศน ชอง 9 ดําเนินการถายทอดสดการเลือกตั้งไดทําการเชื่อมตอ
ระบบไฟฟากับหองสมุดและการอํานวยความสะดวกใหกับสื่อ ในการนี้ทางสถานีโทรทัศนขอขอบคุณ
มหาวิทยาลัยเปนอยางยิ่งที่ใหความอนุเคราะหอํานวยความสะดวกครั้งนี้
2. สํานักวิทยบริการฯ ไดทําการเชื่อมตอT.V. Conference ตั้งแตเวลา 18.00  20.00 น.
เปนการเชื่อ มตอ แบบ MultiPoint ทํ าการเชื่อ มตอ 4 จุดคือ 1. มหาวิทยาลัยเกี ยวโต 2. โรงเรียน
ทามากาวะ 3. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 4. ประเทศเยอรมัน ในการเชื่อมตอครั้ง นี้
มหาวิทยาลัยไมไดเสียคาใชจายใดๆทั้งสิ้น การจัดบรรยายครั้งนี้มีนักศึกษาเขารวมรับฟงบรรยายจํานวน
นอยเนื่องจากนักศึกษามีขอจํากัดเรื่องเวลาการบรรยาย
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 23
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มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.7 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
สาระสําคัญโดยยอ
1. สถาบันวิจัยและพั ฒนาไดจัดประชุมหัวหนาหมูเ รียนนักศึกษาภาคปกติทุ กหมู เรียน
ในวันพฤหัสบดีที่18 พฤศจิกายน 2553 หัวหนาหมูเรียนไดเสนอแนวทางการแกไขปญหาแตละประเด็น
ดังนี้
ก. ดานสถานที่
1. ดานหองเรียน
1.1 มหาวิทยาลัย  ใหเงินสนับสนุน เพื่อปรับปรุงและหาอุปกรณที่ใชในการสอนให
เพี ย งพอกั บ ความต อ งการ โดยเฉพาะโปรแกรมศิ ล ปกรรม มี วิ ช าเรี ย นที่ ต อ งใช ค อมพิ ว เตอร
แตทั้งโปรแกรมมีคอมพิวเตอรเพียงตัวเดียว
1.2 ภารโรง  ทําความสะอาดซอมเกาอี้
1.3 แมบาน  ทําความสะอาด กวาดหอ ง ถูหอง ปรับปรุงกลิ่นอับ ในหอง ทําความ
สะอาดแอร กําจัดสัตวที่ไมพึงประสงค ใสใจกับทุกๆเรื่องของหองเรียน เพื่อใหหองเรียนสะอาดนาเรียน
การเรียนมีประสิทธิภาพ และเพื่อความปลอดภัยของนักศึกษา
1.4 คณะ  ปรับปรุงหองเรียนใหมปี ระสิทธิภาพ ควรมีคอมพิวเตอรใหเพียงพอเพื่อให
หองเรียนมีความพรอมในการเรียนการสอน
1.5 นักศึกษา  ชวยกันรักษาความสะอาด ดูแลอุปกรณตางๆ เพื่อใหหองเรียนนาอยู
มากขึ้น
2. ดานหองน้ํา
2.1 ผูใชหองน้ําทุกคน  ชวยกันรักษาความสะอาดและดูแลเหมือนเปนบานของตัวเอง
สอดสองดูแลเรื่องการใชน้ํา ใชไฟ การทิ้งสิ่งปฏิกูลใหถูกที่ถูกทาง ไมขีดเขียนฝาผนัง
2.2 แมบาน  ตองทําหนาที่ที่ไดรับมอบหมายอยางเต็มที่ ตรวจสอบความเสียหาย
ของหองน้ํา พบปญหารีบแกไข
2.3 มหาวิทยาลัย  ควรใชผลิตภัณฑที่เกี่ยวกับหองน้ําที่มีคุณภาพโดยเฉพาะน้ํายาลาง
หองน้ํา ขอกลิ่นหอม สดชื่น สุขภัณฑควรไดมาตรฐานมากกวานี้ ควรมีพัดลมดูดอากาศ
3. ดานโรงอาหาร
3.1 แมคา  ควรทําอาหารใหหลากหลายกวานี้ ทําอาหารใหนารับประทาน พูดให
ไพเราะ ยิ้มแยมแจมใส
3.2 แมบาน  ควรรักษาความสะอาดอุ ปกรณ 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 รับฟง ความคิดเห็นของนักศึกษา
ไมควรใชตัวเองเปนศูนยกลางในการตัดสินใจ ควรทําความเขาใจพื้นฐานและธรรมชาติของนัก ศึกษา
อยาใชบรรทัดฐานของตัวเองในการตัดสิน อยามีอคติกับนักศึกษา เพราะอาจารยคือตนแบบและเปน
ผูผลิตคนดีและมีความรู เพราะฉะนั้นผูเปนตนแบบควรมีแบบอยางที่ดีกอน
1.2 คณะผูบริหารคัดเลือกอาจารย  ควรเลือกอาจารยที่มีประสิทธิภาพจริงๆ ไมรับ
อาจารยที่ไมผานมาตรฐานการคัดเลือก เพราะอาจารยไมมีความรูความสามารถในดานที่ ตัวเองสอน
ทําใหนักศึกษาไมมีประสิทธิภาพ วิชาการในคณะไมควรมีอคติกับวิชาเอกในคณะ เกงแตวิชาการแตไม
เขาใจเชิงปฎิบัติ และไมอยากเรียนกับอาจารยที่ใชเสนสายเขามา
1.3 นัก ศึกษา  พยายามทําความเขาใจในตัวอาจารยและใสใจบทเรียนใหมากขึ้น
จะไดเรียนอยางมีความสุขและเขาใจบทเรียนมากขึ้น
2. วิธีการสอน/บรรยากาศการสอน
2.1 อาจารยผูสอน
 ควรพูดจาเปนกันเองกับนักศึกษา ไมพูดจาประชดประชันเรื่องเรียน เพราะ
บั่นทอนกําลังใจนักศึกษาเปนอยางมาก ไมควรนํานักศึกษาไปเปรียบเทียบกับราชมงคลเพราะเราเปน
นักศึกษาราชภัฏ
 ควรสอนตามหลักสูตรรายวิชาไมควรพูดนอกเรื่องโดยไมมีสาเหตุ และควร
ยับยั้งอารมณในการสอน ควรเลิกตําหนิสาขาที่ตัวเองประจําอยูในดานลบ เพราะเสียเวลาในชั่วโมงเรียน
ทําใหเลิกลาชา
 รับฟงนักศึกษาและใชเหตุผลในการตัดสินใจ ไมเครงเครียดในรายวิชามากเกินไป
 สอนหนักเกินไป เครียด ปวดหัว สอนใหนอยๆลงหนอยเพราะนักศึกษารับไมไหว
2.2 หลักสูตร 2 ปหลัง ควรมีการแจงใหนักศึกษาทราบกอนวาสามารถเทียบโอนได
กี่วิชา และควรมีการยืดหยุนในการเทียบโอน เพราะนักศึกษาจะไดไมเสียเวลาและอยากเรียนมากขึ้น
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
งบสนับสนุนใหกับชมรมเพิ่มมากขึ้น
1.2 คณะอาจารย  ดูแลเรื่องการแตง กายของนัก ศึก ษาใหมากขึ้น ควรมี มาตรการ
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 ควรมีการรณรงคเรื่องการแตงกายเพิ่มมากขึ้น นายกสโมสรและรอง
ฝายตางๆควรเปนแกนนํา
3.ดานการจัดกิจกรรมสงเสริมบุคลิกภาพ/พัฒนานักศึกษา
กองพัฒนานักศึกษา  จัดกิจกรรมที่สอดคลองกับความตองการของนักศึกษา จัดสรร
เวลาการจัดกิ จ กรรมใหเหมาะสม โดยควรจัดกิ จ กรรมอยางนอยเดือ นละ 1 ครั้ง ไม ควรเนนการจัด
กิจกรรมเฉพาะนักศึกษาป 1 นักศึกษาตองการกิจกรรมที่ใหความสนุกสนาน ผอนคลาย ไมเนนกิจกรรม
วิชาการมากเกินไป
4. ดานอื่นๆ
4.1 กองบริการการศึกษา  พัฒนาบุคลิกภาพและมารยาทในการใหบริการ ไมพูดจาเหน็บแนม
 การประชาสัมพันธควรเนนใหผรู ับสื่อทราบอยางทั่วถึงชัดเจน
4.2 IT  ระบบออนไลนควรปรับใหมีมาตรฐานและทันตอเวลา อยาลมบอย ขอมูลการ
ลงทะเบียนหาย คุณภาพของระบบต่ํา ใชงานไดไมดีเทาที่ควร
 คอมพิวเตอรมีจํานวนนอยกวาความตองการ สื่อสารสนเทศมีนอยเกินไป
4.3. หองสมุด  ตอ งการหนัง สือที่ ทันสมัย ควรจัดสรรหนัง สือใหเ พียงพอกับความ
ตองการโดยเฉพาะหนังสือเรียน อางอิงตามแตละสาขา
4.4 มหาวิทยาลัย  อนุมัติใหมีการตั้งคณะวิศวกรรมศาสตรเร็วกวานี้
 อยากใหมีสถานที่ออกกําลังกาย อุปกรณ ใหเพียงพอ
 การพิจารณาทุนขอใหมีมาตรฐานและเปนธรรม
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 4.8 เรื่องนําเสนอเพือ่ ทราบจากผูอ ํานวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
สาระสําคัญโดยยอ
สํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาเตรียมจัดทําประกาศรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ซึ่งอยูระหวางประสานงานและรวบรวมขอมูลจากประธานหลักสูตรตาง ๆ เพื่อเก็บขอมูลจํานวนนักศึกษาวาควร
จะเปดรับจํานวนเทาไหร อยางไร ซึ่งจะนําเสนอใหรับทราบในการประชุมครั้งตอไป
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.9 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี
สาระสําคัญโดยยอ
วันที่ 3 ธันวาคม 2553 ไดเ ขาอบรมประธานการประเมิ นประกั นคุณภาพการศึกษาของ
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หลักสูตรแอดวานซ ซึ่งในการประเมินคุณภาพการศึกษาปตอไป
ในปที่ 3 ที่ สกอ. ดําเนินการไดมุงเนนวาหากการประเมินระดับมหาวิทยาลัยมีคณะวิชาใดตก 1 คณะ จะทําให
มหาวิทยาลัยตกการประเมินดวย และคะแนนจากการประเมินการประกันคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย
จะเปนตัวชี้วัดที่ 15 ของเกณฑประเมิน สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)
รอบ 3 หากคะแนนไดนอยจะทําใหดึงคะแนน รอบ 3 ของมหาวิทยาลัยต่ําลงไปดวย
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.10 เรือ่ งนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีและผูชวยอธิการบดี
ระเบียบวาระที่ 4.10.1 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝายบริหาร
สาระสําคัญโดยยอ
ไมมี
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
ไมมี
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ระเบียบวาระที่ 4.10.2 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา
สาระสําคัญโดยยอ
กองนโยบายและแผนไดแจกปฏิทินงบประมาณแผนดินของป 2555 โดยแตละหนวยงาน
ตองเตรียมขอมูลเพื่อพรอมสงของบประมาณในป 2555 ตอไป
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.10.3 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝายวิชาการ
สาระสําคัญโดยยอ
1. กองบริการการศึกษาขอเลื่อนการสอบกลางภาคของนักศึกษาภาคปกติจากเดิมวันที่
47 มกราคม 2554 ไปเปนวันที่ 1013 มกราคม 2554 เนื่องจากตลอดเดือนธันวาคมมหาวิทยาลัย
ไดมีกิจกรรมภายในและมีการเขารวมกิจกรรมกับหนวยงานอื่น และมีวันหยุดราชการติดตอกันหลายวัน
ซึ่งสงผลใหมีความจําเปนตองงดการเรียนการสอน ไดจัดทําประกาศเพื่อแจงใหคณะทราบอีกครั้งหนึ่ง
2. การนําเสนอหลัก สูตรเขาในการประชุม สภาวิชาการครั้งตอ ไป คณะที่ ป ระสงคจ ะ
นําเสนอหลักสูตรในเดือนมกราคม 2554 ตองเสนอกรรมการตามกําหนดที่แจงใหทราบตามเอกสาร
เนื่องจากตองใชเวลาในการตรวจ
3. การนํ า เสนอหลั ก สู ต รที่ ป ระชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย ต อ งเป น คณบดี ห รื อ ผู ที่ ค ณบดี
มอบหมายเปนผูนําเสนอหลักสูตร และประธานหลักสูตรตองเขานําเสนอหลักสูตรดวย
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.10.4 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ
สาระสําคัญโดยยอ
ไมมี
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
ไมมี
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ระเบียบวาระที่ 4.10.5 เรือ่ งนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา
สาระสําคัญโดยยอ
การแข ง ขั น กี ฬ าสั ม พั น ธ ภ ายในมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรี อ ยุ ธ ยา ครั้ ง ที่ 6
“โสนเกมส” ในวันที่ 1518 ธันวาคม 2553 นักศึกษาภาคปกติงดจัดการเรียนการสอนและวันเสารที่
18 ธันวาคม 2553 นักศึกษา กศ.บป. งดการจัดการเรียนการสอน โดยในวันที่ 1517 ธันวาคม 2553
จะเริ่มการแขงขันกีฬาตั้งแตเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ภาคเชามีการแขงขันกีฬา และ ภาคบายมี
การประกวดกองเชียร สําหรับ วันเสารที่ 18 ธันวาคม 2553 จะมี พิธีเปดและปดการแขงขันกี ฬา
สัมพันธภายใน ขอเรียนเชิญคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเขารวมพิธีเปดและปดการกีฬาครั้งนี้ดวย
และใหคณบดีทุกคณะชวยกวดขันนักศึกษาดวยเพราะนักศึกษาทุกชั้นปและคณาจารยงดการเรียนการ
สอนเพื่อใหเขารวมกิจกรรมในครั้งนี้
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.10.6 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผูชวยอธิการบดีฝายบริหาร
สาระสําคัญโดยยอ
ไมมี
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
ไมมี

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องนําเสนอเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ 5.1 การจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
สาระสําคัญโดยยอ
ตามที่สํานักงาน ก.พ.ร. ไดจัดสงแนวทางการจัดทําคํารับรองและการประเมินผลการปฏิบตั ิ
ราชการตามคํารับ รองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุ ดมศึกษา ประจําปง บประมาณ 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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การปฏิ บั ติ ร าชการ ประจํ า ป ง บประมาณ พ.ศ. 2554 เสนอให ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ห าร
มหาวิทยาลัย (กบ.) รวมพิจารณาความเหมาะสมของตัวชี้วัด 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 / ญัตติ
1. ขอความเห็นชอบความเหมาะสมของตัวชี้วัด เปาหมายและเกณฑการใหคะแนนตามคํา
รับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
2. เสนออธิก ารบดีล งนามในคํ ารับ รองการปฏิบัติ ร าชการ เพื่ อ นํา เสนอให นายกสภา
มหาวิทยาลัยลงนามในคํารับรองการปฏิบัติราชการตอไป
มติที่ประชุม
เห็นชอบตัวชี้วัด เปาหมาย และเกณฑ ก ารใหคะแนนตามคํารับ รองการปฏิบัติร าชการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554

ระเบียบวาระที่ 5.2 คูมือการประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา 2553 และ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2554
สาระสําคัญโดยยอ
กองนโยบายและแผน โดยกลุม งานประกั นคุณภาพ ไดนํ าเสนอกรอบการดําเนินการ
ปรับปรุงคูมือการประกันคุณภาพการศึกษา โดยการพัฒนาองคประกอบของระบบการประกันคุณภาพ
ทุกองคประกอบใหเปนไปตามเกณฑการรับรองหรือเกณฑการประเมินทั้งภายในและภายนอก โดยการ
พัฒนาเปนคูมือการประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา 2553 และปงบประมาณ พ.ศ. 2554
ตอที่ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพภายใน ในการประชุมครั้งที่ 4/2553 วันที่ 10
พฤศจิกายน 2553 และประชุมชี้แจงรายละเอียดขั้นตอน การดําเนินงานตามคูมือตอกรรมการ ในการ
ประชุม คณะกรรมการดําเนินงานประกั นคุณภาพการศึก ษา ในการประชุม ครั้ง ที่ 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 / ญัตติ
ขออนุมัติใชคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาประจําปการศึกษา 2553 และปงบประมาณ
พ.ศ. 2554 (ฉบับที่ 1) เปนแนวทางการในการดําเนินงานพัฒนาระบบคุณภาพภายในมหาวิทยาลัย
มติที่ประชุม
อนุ มั ติ ใ ห ใ ช คู มื อ การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา ประจํ า ป ก ารศึ ก ษา 2553 และ
ปงบประมาณ พ.ศ. 2554

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
ระเบียบวาระที่ 6.1 การโอนขาราชการ
สาระสําคัญโดยยอ
มหาวิ ท ยาลั ยศิ ล ปากรมี ห นั ง สื อ แจ ง ว า นางสาวศิ ริ ณ า จิ ตต จ รั ส ข า ราชการพลเรื อ น
ในสถาบั นอุ ดมศึ ก ษา ตํ าแหน ง รองศาสตราจารย ระดั บ 9 คณะมนุ ษยศาสตร และสั ง คมศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ไดแสดงความประสงคจะโอนไปรับราชการในสังกั ดภาควิชา
การศึ ก ษานอกโรงเรี ย น คณะศึ ก ษาศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร หากมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยาไมขัดของ มหาวิทยาลัยศิลปากรประสงคขอรับโอน นางสาวศิริณา จิตตจรัส เขารั บ
ราชการกอนวันที่ 30 ธันวาคม 2553
มติที่ประชุม
เห็นชอบการโอน นางสาวสิริณา จิตตจรัส ตําแหนงรองศาสตราจารย ระดับ 9 คณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เพื่อไปรับราชการที่มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ก อ นวั นที่ 30 ธันวาคม 2553 และนํ าเสนอที่ ประชุ มกรรมการบริ หารงานบุคคลประจํ า
มหาวิทยาลัย (กบม.) ใหความเห็นชอบตอไป
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ระเบียบวาระที่ 6.2 การทบทวนการกําหนดเปาหมายการใหบริการกระทรวง เปาหมายการ
ให บ ริ ก าร หน ว ยงานผลผลิ ต และตั ว ชี้ วั ด ระดั บ ต า งๆ ของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
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 และตัวชี้วัดของกระทรวง สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอื่น เปนไปตาม
ปฏิทินงบประมาณรายจาย ประจําปง บประมาณ พ.ศ. 2555 เพื่ อ สํานัก งบประมาณจะไดพิ จ ารณา
เปาหมายการใหบริการ ผลผลิตโครงการ กิจกรรม และตัวชี้วัดเพื่อประกอบในการจัดทํางบประมาณ
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/ญัตติ
กองนโยบายและแผน ได ร วบรวมเอกสารเพื่ อ ประกอบการทบทวนเปา หมายการ
ใหบริการ ผลผลิตโครงการ กิจกรรม และตัวชี้วัดของกระทรวง สวนราชการ ดังนี้
1. สรุปการทบทวนเปาหมายใหบริการหนวยงาน ผลผลิต และตัวชี้วัด ของมหาวิทยาลัย
และทบทวนการกําหนดเปาหมายใหบ ริการกระทรวงเปาหมายการใหบริก ารหนวยงาน ผลผลิตและ
ตัวชี้วัดระดับตางๆ
2. ตารางประมาณการรับนักเรียน – นักศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 25542555
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
3. ตัวชี้วัดผลการดําเนินงานตามเกณฑม าตรฐานการจัดการศึกษา ปก ารศึกษา 2554
ปงบประมาณ พ.ศ. 2555 มหาวิทยาลับราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มติที่ประชุม
รับทราบการทบทวนการกําหนดเปาหมายการใหบริการกระทรวง เปาหมายการใหบริการ
หนวยงานผลผลิต และตัวชี้วัดระดับตางๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เพื่อดําเนินการ
ประสานงานกับกองนโยบายและแผนตอไป
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ระเบียบวาระที่ 6.3 การจัดงานฉลองวันเด็กแหงชาติ ประจําป 2554
สาระสําคัญโดยยอ
ดวยมหาวิท ยาลัยราชภัฏพระนครศรีอ ยุธยา จะจัดงานฉลองวันเด็ก แหงชาติ ประจําป
2554 ในวันเสารที่ 8 มกราคม 2554 เวลา 08.0016.00 น. และเพื่อใหการจัดงานฉลองวันเด็กแหงชาติ
ประจําป 2554 ดําเนินการไปดวยความเรียบรอย จึงจัดทําคําสั่ง แตงตั้งคณะกรรมการจัดงานฉลองวัน
เด็กแหงชาติประจําป 2554 ขึ้น
มติที่ประชุม
เห็นชอบการจัดงานฉลองวันเด็กแห งชาติ ประจําป 2554 และมอบหมายผูอํ านวยการ
กองกลาง ปรับแกไขโครงการและคําสั่งใหสอดคลองกับขอเสนอแนะและประเด็นตางๆ ตามที่นําเสนอ

ระเบียบวาระที่ 6.4 กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 23/2553
สาระสําคัญโดยยอ
เลขานุ ก ารคณะกรรมการบริห ารมหาวิ ท ยาลั ยนําเสนอปฏิ ทิ นเพื่ อ หารือ เรื่อ งกํ าหนด
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 23/2553
ขอเสนอ/ญัตติ
ขอความเห็นชอบกําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 23/2553
วันอั ง คารที่ 28 ธัน วาคม พ.ศ. 2553 เวลา 13.30 น. ณ หอ งประชุม 1 มหาวิท ยาลั ยราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา
มติที่ประชุม
รับทราบ

ปดประชุมเวลา เวลา 17.30 น.
รศ.วันทนีย แสนภักดี
นางสาวภัครินทร ภิญญา
นางสาวปยะนุช แสงมะฮะหมัด

ผูตรวจบันทึกการประชุม
ผูบันทึกการประชุม
ผูบันทึกการประชุม

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 23

