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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 12/2553
วันอังคารที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.2553 เวลา 13.30-16.45 น.
ณ หองประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
--------------------------------------------------

ผูที่มาประชุม
1. ดร.บูรพาทิศ
2. รศ.วันทนีย
3. นายจิรศักดิ์
4. ผศ.ดร.วิมลพรรณ
5. ดร.ชิดชัย
6. นายสุนทร
7. นายทวีศักดิ์
8. ดร.อมรรัตน
9. ผศ.วิชชุกร
10. รศ.ลํายอง
11. รศ.ดร.นพวรรณ
12. น.ส.ณิศรา
13. นางพันทิพา
14. นายชัยพฤกษ

พลอยสุวรรณ
แสนภักดี
ชุมวรานนท
รุงพรหม
สนั่นเสียง
โภชฌงค
จริตควร
สนั่นเสียง
นาคธน
ปลั่งกลาง
ธีระพันธเจริญ
ประดิษฐดวง
มาลา
ชูดํา

15. ดร.ภควดี

สุขอนันต

ผูเขารวมประชุม
1. นางสุนทรี
2. นายสราวุธ

โพธิกุล
คําสัตย

อธิการบดี
ประธาน
รองอธิการบดีฝายบริหาร
กรรมการ
รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา
กรรมการ
รองอธิการบดีฝายวิชาการ
กรรมการ
รองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ กรรมการ
รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา
กรรมการ
ผูชวยอธิการบดีฝายบริหาร
กรรมการ
คณบดีคณะครุศาสตร
กรรมการ
คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร กรรมการ
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
กรรมการ
คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กรรมการ
(แทน)ผูอํานวยการสถาบันวิจยั และพัฒนา กรรมการ
ผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา
กรรมการ
ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
กรรมการ
ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการ
กรรมการ
บัณฑิตศึกษา
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เปดประชุม เวลา 13.30 น.
ประธานพิจ ารณาจํานวนกรรมการที่ มาประชุมและเห็ น วาครบองค ป ระชุมแลวจึง เป ด
การประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ
ระเบียบวาระที่ 1.1 แนวปฏิบัติในการสื่อสารระหวางมหาวิทยาลัยกับบุคลากร
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
สาระสําคัญโดยยอ
สภาพปจจุบันมหาวิทยาลัยโดยอธิการบดีพยายามที่จะใชการสื่อสารจากผูบริหารผาน
หัวหนาสวนราชการคือคณบดีและผูอํานวยการสถาบัน/สํานัก ในฐานะที่เปนผูบังคับบัญชาไปยัง
คณาจารยและบุคลากรสังกัดสวนราชการตามโครงสรางของมหาวิทยาลัยที่ไดกําหนดโครงสรางการ
บริหารไว แตปจจุบันบุคลากรรับทราบขอมูลขาวสารไมครบ ไมตรงกับที่ไดมีการแจงในที่ประชุม
หรือหนังสือสั่งการตางๆ ดังนั้นตามแนวปฏิบัติใหถือตามโครงสรางระบบบริหารของมหาวิทยาลัย
คือ เมื่อผูบังคับ บัญชาไดรับขอมูลขาวสารจากมหาวิทยาลัยด วยการแจงในที่ ประชุมหรือเป นหนังสือ
สั่งการ ใหเผยแพรสื่อสารไปยังบุคลากรในสังกัดโดยใชแนวทางปฏิบัติดังนี้
1. มหาวิทยาลัยเสนอขอมูลขาวสารผานคณบดี หรือผูอํานวยการสถาบั น/สํานั ก
โดยการแจงหรือการหารือในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) การประชุมเฉพาะ
กิ จ ต า งๆ ในการสอบถามแลกเปลี่ ย นข อ มู ล กั น และการบั น ทึ ก สั่ ง การเป น ลายลัก ษณ อั ก ษร
โดยสั่งการใหคณบดีหรือ+
2. ผูอํานวยการสถาบัน/สํานัก เปนผูรับผิดชอบรับไปผูดําเนินการในฐานะผูบริหาร
หัวหนาสวนราชการในมหาวิทยาลัย
3. ผานการประชุมอาจารย ป ระจําภาคเรีย น อย างน อยจํานวน 2 ครั้ง โดยจะ
ประชุมกอนเปดและปดภาคเรียน
4. ผานการออกคําสั่งหรือประกาศในเรื่องตางๆ ที่แจงใหผูบริหารคณาจารยไดรบั ทราบ
5. เสนอผานจดหมายขาวงานประชาสัมพันธ หรือจดหมายขาวอธิการบดี
6. ผานการประชุมคณะกรรมการและคณะทํางานตาง ๆ
มติ/ความเห็นของที่ประชุม
รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 1.2 แนวปฏิบัติในการใชขอมูลเปนแนวทางในการพิจารณา
การปฏิบัติงาน
สาระสําคัญโดยยอ
การปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยโดยอธิการบดีและคณะผูบริหารจะเนนการใชขอมูล
ในการตัดสินใจไมไดใชความคิดเห็นสวนตัวหรือความรูสึกในการตัดสินใจ เพราะฉะนั้นการตัดสินใจ
จึงขึ้นอยูกับขอมูลที่นําเสนอ พื้นฐานของขอมูลควรมีขอมูลครบถวนสมบรูณเพื่อเปนแนวทางใน
การตั ด สิน ใจพิจ ารณาเรื่องต างๆ จึ ง ขอให เ สนอขอ มูลให ต รง ครบถ วน ชั ด เจนและสมบรู ณ
หากขอมูลไมชัดเจนไมสมบรูณจะเปนความรับผิดชอบของหัวหนาสวนราชการนั้นในการเสนอและ
รับ ผลการตั ด สิน ใจนั้น หากขอมูลไมครบถ วนที่ ไมชัด เจนจะไมพิจ ารณาหรืออาจจะพิจ ารณาให
ดํ า เนิ น การด า นอื่ น ๆต อ ไปตามสภาพข อ มูล ที่ มี อ ยู หากมี ข อสงสั ย ให ป ระสานกั บ หน ว ยงาน
ที่เกี่ยวของใหคณะผูบริหารและหัวหนาสวนราชการดําเนินการใชขอมูลเปนแนวทางพิจารณาตอไป
มติ/ความเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 11/2553
สาระสําคัญโดยยอ
เลขานุ ก ารคณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย นํ า เสนอรายงานการประชุ ม
คณะกรรมการบริห ารมหาวิท ยาลัย ครั้ง ที่ 11/2553 เพื่ อขอให ที่ ป ระชุ มคณะกรรมการบริห าร
มหาวิทยาลัยพิจารณารับรองรายงานการประชุม
ความเปนมา/เรื่องเดิม/ขอเท็จจริง
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยไดมีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ครั้ ง ที่ 11/2553 เมื่ อ วัน อัง คารที่ 15 มิ ถุ น ายน 2553 ณ ห อ งประชุ ม 1 มหาวิ ท ยาลัย ราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา
ขอเสนอ/ญัตติ
ขอรั บ รองรายงานการประชุ มคณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย ครั้ ง ที่ 11/2553
เมื่อวันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2553 ณ หองประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
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มติที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2553

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ 11/2553
-ไมมี-

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่ 4.1 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะครุศาสตร
สาระสําคัญโดยยอ
1. โครงการคุ รุ ส ภาจั ด โครงการพั ฒ นาครู ใ ห ไ ด วุ ฒิ ต ามโครงการไทยเข ม แข็ ง
มหาวิทยาลัยไดรับพิจารณาจํานวน 28 ทุน มีนักศึกษามาทําสัญญาขอรับทุนจํานวน 19 คน ไดสง
สัญญาใหคุรุสภาเรียบรอยแลว ไดดําเนินการจัดการเรียนการสอนประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
จํานวน 2 ภาคเรียน โดยโอนประสบการณในการสอนมาในรายวิชาจํานวน 6 หนวยกิต
2. โครงการพี่ชวนนองทําบุญครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 8 กรกฏาคม 2553 ณ วัดใหญชัยมงคล
เป น การทํ า บุ ญ วัน พฤหั ส บดี สัป ดาห แ รกของเดื อ นซึ่ ง เดื อ นหน า ในวัน ที่ 5 สิง หาคม 2553จะมี
การทํ าบุ ญ วัน แม และการมอบวุฒิบัต รใหแก นั ก ศึก ษาป ที่ 1 ที่เ ขารับการอบรมจํานวน 400 คน
โดยเจาอาวาสวัดใหญชัยมงคล
3. อบรมการเขียนโครงการจิตสาธารณะเมื่อวันที่ 10-11 กรกฎาคม 2553 ณ วัดใหญ
ชัยมงคลโดยมีนั กศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยานักศึกษาจากคณะครุศาสตรและ
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาจากโรงเรียนวัดใหญชัยมงคลพักอาศัยที่วัด จํานวน 1 คืน และรวม
กิจกรรมเขียนโครงการจิตสาธารณะดําเนินโครงการจํานวน 2 วัน
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.2 เรื่องนําเสนอเพือ่ ทราบจากคณบดีคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร
สาระสําคัญโดยยอ
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1. มหาวิทยาลัยไดมอบหมายใหคณะมนุษยศาสตรฯ เปนตัวแทนคณะกรรมการเพื่อ
เข า ร ว มประชุ ม งานวั น รพี ณ ศาลจั ง หวั ด และในป นี้ ไ ด ย า ยสถานที่ จั ด งานไปที่ ห อ งประชุ ม
สนามกีฬาจังหวัด
2. การใชอาคารนาฏศิลปซึ่งมหาวิทยาลัยไดออกคําสั่งระงับการใชไปแลวและไดยายมาที่
อาคาร 3 ขอความอนุเคราะหมหาวิทยาลัยแจงระงับการใชอาคารนาฎศิลปโดยเด็ดขาด
3. อาคาร 100 ปหองน้ําชั้นลางเสียมานาน ขอใหมหาวิทยาลัยดําเนินการซอมดวน
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ ประธานไดมอบหมายดังนี้
- ผูชวยอธิการบดีฝายบริหารนําเจาหนาที่ฝายซอมบํารุงเดินทอภายนอกใหมโดยเจาะ
ผนังเขาไปที่ทอเดิมเพื่อเชื่อมตอ และหองใดที่มีปญหาใหดําเนินการเดินทอใหม
- ผูอํานวยการกองกลางแจงฝายซอมบํารุง ประสานงานกับ ผูอํานวยการสํานัก วิท ย
บริการฯ ดําเนินการใหเสร็จสิ้นภายในวันศุกรที่ 17 กรกฎาคม 2553

ระเบียบวาระที่ 4.3 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
สาระสําคัญโดยยอ
1. จากการไปเยี่ยมมหาวิท ยาลัยชนชาติกวางสี ไดปรึก ษาถึงปญหาที่ไมไดสงนักศึกษา
มาใหมหาวิทยาลัยในโครงการสามบวกหนึ่ง และในสวนของโครงการสองบวกสองในปนี้จะไมมีการ
ส ง นั ก ศึ ก ษามาเช น เดี ย วกั น เหตุ ผ ลคื อ มหาวิ ท ยาลั ย ต า งๆ ไปทํ า ประชาสั ม พั น ธ ใ นส ว นของ
มหาวิท ยาลัยด วยตนเอง ตามขอตกลงMOUมหาวิทยาลัยชนชาติก วางสีจ ะเปนผูประชาสัมพัน ธ
ให มหาวิทยาลัยแต จะทําให เสียเปรีย บมหาวิท ยาลัย อื่น ๆ คณบดี จึง เสนอใหมหาวิท ยาลัย ไปทํ า
ประชาสัมพันธเองและสงอาจารยไปชวยสอนและทําประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยดวย จากการที่
มหาวิท ยาลัย อื่น ไดทํ าการประชาสัมพัน ธก็ จ ะเสนอให ทุน และนั ก ศึ ก ษาก็ จ ะเลือกมหาวิท ยาลัย
ที่ให ทุน สําหรับ นักศึ กษาโครงการสองบวกสองที่ จบการศึ กษาแลวจํานวนหนึ่ง และเหลือคางอีก
จํานวนหนึ่ง นักศึกษาที่จบการศึกษาใหแจงที่สถานทูตเกี่ยวกับการรับรองการศึกษา คณะวิทยาการ
จัด การได ติ ด ต อ กั บ มหาวิท ยาลัย อีก 3 แห ง ได แ นะนํ า มหาวิท ยาลัย และมอบเอกสารต า งๆไว
ซึ่งขณะนี้ไดรับการติดตอมาบางสวนแลว
2. มหาวิ ท ยาลั ย ท อ งเที่ ย วเว จ ะเดิ น ทางมาเยี่ ย มมหาวิ ท ยาลั ย ขณะนี้ ค ณะกํ า ลั ง
ดําเนินการติดตอประสานกําหนดการเดินทางที่แนนอน
3. การไปมหาวิทยาลัยชนชาติกวางสีไดพบกับมหาวิทยาลัยเวียดนามไดติดตอโดยการ
แลกนามบัตรกัน มหาวิทยาลัยเวียดนามไดติดตอมาทางอีเมลลโดยตองการจะเจรจาและมาเยี่ยม

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 13

[2-7]
มหาวิทยาลัย คณะแจงตอบกลับไปโดยยินดีที่จะเจรจารวมกัน
อธิการบดี ใหขอเสนอแนะวา คณะที่มีโครงการลักษณะนี้ใหพัฒนาเปนโครงการเปนแผนของ
คณะรวมถึงงานอื่นดวย ถาโครงการใดไดรับการบรรจุลงในแผนจะไดรับการพิจารณางบประมาณตอไป
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.4 เรื่องนําเสนอเพือ่ ทราบจากคณบดีคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
สาระสําคัญโดยยอ
1. วั น ที่ 7 กรกฎาคม 2553 ได เ ชิ ญ หน วยงานภายนอกได แก สภาอุ ต สาหกรรม
อุตสาหกรรมจังหวัด ภาคเอกชน และหัวหนาสวนราชการของมหาวิทยาลัยประชุมเพื่อเตรียมการโครงการ
สหกิจศึกษา มีขอเสนอวาควรจัดทําแตงตั้งคําสั่งและจัดทําแผนงานโครงการตาง ๆ
2. วันที่ 12 กรกฎาคม 2553 ธนาคารกรุงเทพฯ ไดมอบทุนการศึ กษาจํานวน 10 ทุ น
ทุนละ 5,000 บาท
3. วันที่ 13 กรกฎาคม 2553 มีการประชุมเพื่อเตรียมการวิจัยเห็ดตับเตา ตําบลสามเรือน
ตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมายใหคณะวิทยาศาสตรฯ ดูแลเพื่อชวยเหลือทางดานวิชาการ
4. วันที่ 17 กรกฎาคม 2553 คณะวิ ทยาศาสตร ฯ จะเดิ นทางไปประเทศลาวเพื่ อ
แลกเปลี่ยนทางวิชาการและติดตอประสานงานดําเนินการแลกเปลี่ยนนักศึกษา คณะวิทยาศาสตรฯจะมี
ทุนการศึกษาใหเปนทุนเรียนฟรีและขอใหที่พักหองละ 2 คน และจะบรรจุไวในแผนงบประมาณป 2554
5. การประชุมเตรียมการงานสัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาติที่จะจัดในระหวางวันที่ 16-18
สิงหาคม 2553 มีการประชุมเตรียมความพรอมไปหลายครั้งแลว
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.5 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา
สาระสําคัญโดยยอ
1. วันที่ 15-16 กรกฎาคม 2553 มีโครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง ยอนรอยอารยธรรมสยามโลกตะวั นตก ณ หอประชุ มมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏพระนครศรี อยุ ธยา วิ ทยากรบรรยายโดย คุ ณสาวิ ตรี
สุวรรณสถิตย /คุณบุหลง ศรีกนก/รศ.ดร.ธีรวัต ณ ปอมเพชร/ดร.ภาวรรณ เรืองศิลป/คุณสมฤทธิ์ ลือชัย/คุณ
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ดํ ารง พุฒตาล/ดร.ชาญวิ ทย เกษตรศิริ/คุณยุ วดี วัชรางกรู/ศ.จั นทร ฉาย ภั คอธิ คม/ ผศ.ดร.สุธาชั ย
ยิ้มประเสริฐ และผศ.กาญจนี ละอองศรี ซึ่งเปนโครงการนํารองที่จะจัดการประชุมนานาชาติในป 2554
การจั ดกิ จกรรมครั้งนี้ เ ป น งานของมหาวิ ท ยาลั ย โดยสถาบั น อยุ ธ ยาศึ ก ษารว มกั บ มู ลนิ ธิโครงการ
ตําราสังคมศาสตรและมนุษยศาสตรกับมูลนิธิโตโยตาแหงประเทศไทยซึ่ง ดร.ชาญวิทย เกษตรศิริ รวมเปน
เจาภาพ
2. วันที่ 21กรกฎาคม 2553 โครงการธรรมะกับเยาวชน วิทยากรโดย แมชีศันสนีย แหงเสถียร
ธรรมสถาน ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เวลา13.30น.
3. วันที่ 22 กรกฎาคม 2553 โดยสถาบันอยุธยาศึกษาในนามของศูนยวัฒนธรรมจังหวัด ถวาย
เทียนพรรษา ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร ในเวลา10.00น.
4. วันที่ 23 กรกฎาคม 2553 โครงการบุษราคัมมณีศรีราชภัฏ ประจําป 2553 ณ หอประชุม
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาโดยผูวาราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเปนประธานเปดงานและมอบ
รางวัลยกยองเชิดชูเกียรติ จํานวน9รางวัล
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.6 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาระสําคัญโดยยอ
- ไมมี มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
-ไมมี -

ระเบียบวาระที่ 4.7 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผูอํานวยการสถาบันวิจัยและ
พัฒนา
สาระสําคัญโดยยอ
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีเรื่องแจงใหทราบ5เรื่อง ดังนี้
1. วันที่ 12 กรกฎาคม 2553 สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดรวมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยาจัดการแขงขันตอบปญหาประชาธิปไตยระดับจังหวัด ผูเขารวมแขงขันเปนนักเรียนในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา จํานวน 45คน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาไดมอบหมายใหสถาบันวิจัยและ
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พัฒนาดําเนินการ เวลา09.00-16.00น.ณ หองประชุม 317สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดไดมอบคาสถานที่
เปนจํานวนเงิน 2,500บาทใหแกมหาวิทยาลัยโดยสงมอบที่ฝายการเงิน จะมีการแขงขันระดับเขตในวันที่ 5
สิงหาคม2553 สํานักงานประชาสัมพันธจังหวัดขอความรวมมือมหาวิทยาลัยใชสถานที่จัดงานอีกครั้งหนึ่ง
2. สถาบัน วิจัย และพัฒนารวมดํ าเนิ นการพัฒนาการสงเสริมศักยภาพในการจัดทํ า
โครงการของกองทุ น พัฒ นาการเมื อ งภาคพลเมื อ งร ว มกั บ สถาบั น พระปกเกล า โดยสถาบั น
พระปกเกลาไดขอความรวมมือจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเปนผูประเมินโครงการ
ประจําปงบประมาณ 2553 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาไดมอบหมายใหสถาบันวิจัยและ
พัฒนาเปนผูดําเนินการ สถาบันวิจัยและพัฒนาไดมอบหมายใหอาจารยเ ลิศชาย สถิตพนาวงศ
ไปรวมรับฟงวิธีดําเนินการในวันที่ 11-13 กรกฎาคม 2553
3. สถาบันวิจัย และพัฒนาไดจัด ประชุมคณบดี ผูอํานวยการสํานัก /สถาบัน ประธาน
สาขา/หัวหนาภาค เพื่อรับทราบ TOR โครงการบริการวิชาการปงบประมาณ 2554 ซึ่งที่ประชุม
ไดกําหนดใหหัวหนาสวนราชการเรียงลําดับโครงการภายในวันที่ 13 กรกฎาคม 2553 และจัดสงให
คณะกรรมการพิจารณาโครงการในการประชุมวันที่ 14 กรกฎาคม 2553 ณ สถาบันวิจัยและพัฒนา
เวลา 09.00-12.00 น.
4. ผูชวยศาสตราจารยจินตนา เวชมี ผูอํานวยการสถาบั นวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ พระนครศรี อ ยุ ธ ยา ประธานคณะทํ า งานศู น ย วิ ช าการและข อ มู ล โรคเอดส จั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา พรอมดวยคณะทํางานประชุมรายงานผลการดําเนินงานปองกันและแกไขปญหา
เอดส จังหวัดพระนครศรีอยุธยาป 2553 ใหกั บผูตรวจราชการแบบบูรณาการเพื่อมุงผลสัมฤทธิ์
รอบ 3 วันที่ 8 กรกฎาคม 2553 เวลา 09.00 น. ณ ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
5. สถาบันวิจัยและพัฒนาไดรับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาให
ประเมินผลความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดพิธีไหวครูนักศึกษาภาคปกติ เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2553
ณ หอประชุม ขณะนี้สถาบัน วิจัยและพัฒนาได รวบรวมขอมูลการประเมินผลความพึงพอใจแลว
อยูในระหวางการประเมินผล
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.8 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผูอํา นวยการสํานักงาน
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
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สาระสําคัญโดยยอ
กิจกรรมที่ผานมาเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2553 ไดจัดการปฐมนิเทศอบรมลงทะเบียน
ออนไลทและถายรูปทําบัตรนักศึกษาใหกับบัณฑิตศึกษาในระดับปริญญาโทจํานวน 138 คน
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.9 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี
สาระสําคัญโดยยอ
1. รายงานการขอโอนกรรมสิท ธิ์ที่ ราชพั สดุ ตํ าบลสามบั ณฑิ ต อําเภออุ ทั ย จั งหวั ด
พระนครศรีอยุธยา
2. การดํ า เนิ น มาตรการปรั บ ปรุ ง อั ต รากํ า ลั ง (โครงการเกษี ย ณก อ นกํ า หนด)
ปงบประมาณ 2554
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.10 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีและผูชวย
อธิการบดี
ระเบียบวาระที่ 4.10.1 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝายบริหาร
สาระสําคัญโดยยอ
-ไมมีมติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
-ไมมี-

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 13

[2-11]

ระเบียบวาระที่ 4.10.2 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝายวางแผน
และพัฒนา
สาระสําคัญโดยยอ
1. การจัดทําขอมูลโครงการ/แผนงานที่เขาขายโครงการลงทุนภาครัฐในรูปแบบ PPPs
2. รางขอมูลสารสนเทศ 1/2553 นํ าเสนอเพื่อพิจ ารณาปรับ ปรุง แกไขกอนจัด พิมพ
ตอไป
3. รายงานการติดตามและประเมินโครงการประจําปงบประมาณ 2553 รอบ 6 เดือน
(1 ตุ ล าคม 2552 – 31 มี น าคม 2553) กองนโยบายและแผนโดยเจ า หน า ที่ ไ ด วิเ คราะห แ ละ
ใหคะแนน เพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุงการดําเนินงานในปงบประมาณตอไป และหนวยงานใด
ที่ ยั ง ไมได จัด สง ให รีบ ดํ า เนิ น การ เพื่อเป น ขอ มูลที่ สําคั ญ ประกอบในการตั ด สิน ใจเกี่ ย วกั บ การ
พิจารณาจัดสรรงบประมาณในปงบประมาณ 2554 ตอไป
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับ ทราบ และให ผูรับ ผิดชอบตรวจสอบขอมูลเพื่อใชเ ป นฐานในการบริห ารจัด การ
ในปงบประมาณ 2554 และแบบประเมินใหหนวยงาน สาขาวิชาที่รับผิดชอบโครงการดําเนินการ
ใหเสร็จสิ้นโดยมอบหมายใหกองนโยบายและแผนจัดทําบันทึกแจงเปนทางการตอไป

ระเบียบวาระที่ 4.10.3 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝายวิชาการ
สาระสําคัญโดยยอ
1. แนวทางปฏิบัติในการเปดการเรียนการสอนหลักสูตรเกี่ยวกับสาขาวิชาชีพ
และสาขาแหงการประกอบโรคศิลปะ
สํ านั ก สถานพยาบาลและการประกอบโรคศิ ลปะได รั บ แจ ง มติ จ ากการประชุ ม
คณะกรรมการการประกอบโรคศิ ลปะ ครั้ ง ที่ 3 /2553 วั น ที่ 21 เมษายน 2553 มีห นั ง สื อแจ ง
มหาวิทยาลัยของรัฐ มหาวิทยาลัยเอกชนและสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึ กษา ให ทราบถึ ง
แนวทางปฏิบั ติ ในกรณี ที่จะเป ดการเรียนการสอนหลักสู ตรเกี่ยวกับสาขาวิชาชีพและสาขาแห งการ
ประกอบโรคศิลปะ ใหมีการขอรับรองสถาบันการศึกษาจากสภาวิชาชีพ หรือคณะกรรมการวิชาชีพสาขา
ตางๆ แลวแตกรณี และขอความรวมมือในการยื่นคําขอการรับรองสถาบันการศึกษา หากสถานศึกษา
ของทานมีการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรที่เกี่ยวของกับสาขาวิชาชีพตางๆ ตอไป
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 4.10.4 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝายวิจัยและ
บริการวิชาการ
สาระสําคัญโดยยอ
สถาบันพระปกเกลาไดมอบหมายใหมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยาประเมินผล
กองทุ นพั ฒนาการเมืองภาคพลเมือง จังหวัดอางทองและจังหวัดสุพรรณบุรี โดยจะเริ่มดําเนิ นการ
ระหวางเดือนตุลาคม 2553 – มกราคม 2554 ขอเชิญคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร โปรแกรมรัฐ
ประศาสนศาสตรเขารวมโครงการประเมินผลการเมืองภาคพลเมืองในครั้งนี้ดวย
มติ/ความเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.10.5 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝายกิจการ
นักศึกษา
สาระสําคัญโดยยอ
- ไมมี มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
-ไมมี -

ระเบียบวาระที่ 4.10.6 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผูชวยอธิการบดีฝายบริหาร
สาระสําคัญโดยยอ
ฝายอาคารและสถานที่ไดมีหนังสือเวียนไปยังผูอํานวยการสํานักและคณะตางๆเพื่อให
ประเมินและแสดงความคิดเห็นโดยการมีสวนรวมในแผนการปรับปรุงแผนแมบท มหาวิทยาลัย มี
แผนในการพัฒนาลัก ษณะทางกายภาพเพื่อปรับ แผนแมบ ท จากที่ ผานคณะกรรมการบริห าร
ระดับสูงของมหาวิทยาลัยและนําเขาที่ประชุมกรรมการบริหาร มีระยะเวลา 10 วัน เพื่อนํ าสงคื น
อาคารและสถานที่ ขอมูลทั้งหมดจะนําไปออกแบบแผนแมบทใหม
มติ/ความเห็นของที่ประชุม
รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องนําเสนอเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ 5.1 ขออนุมัติงบประมาณรายจายการจัดการศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 (ครั้งที่ 2)
เพิ่มเติม
สาระสําคัญโดยยอ
เรื่องเดิม
ตามที่สํานั กงานคณะกรรมการบัณ ฑิต ศึก ษา ขออนุ มัติ งบประมาณรายจายการจัด
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปงบประมาณ 2553 สําหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
วิช าชีพครู( ภาคพิเ ศษ) จํานวน 60 คน และหลัก สูต รครุศ าสตรมหาบั ณ ฑิ ต สาขาการบริห าร
การศึกษาจํานวน 30 คน เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 1,569,600 บาท (หนึ่งลานหาแสนหกหมื่นเกาพัน
หกรอยบาทถวน)
ขอเท็จจริง
เนื่องจากการจัด การศึ กษาในปง บประมาณดัง กลาว มีจํานวนนัก ศึก ษาเพิ่มขึ้น เป น
จํานวน 178 คน สํานักงานคณะกรรมการบัณ ฑิตศึ กษา จึง จําเปนตองขอนําเสนองบประมาณ
รายจ า ยการจั ด การศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาป ง บประมาณ 2553 (ครั้ ง ที่ 2) เพิ่ ม เติ ม โดย
งบประมาณดั ง กล า วได รั บ การพิ จ ารณาจากคณะกรรมการบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาเมื่ อ คราวประชุ ม
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2553 ซึ่งมติที่ประชุมใหความ
เห็น ชอบงบประมาณรายจายการจัดการศึ กษาระดับบั ณฑิ ตศึก ษา ประจําป งบประมาณ 2553
(ครั้งที่ 2) เพิ่มเติม รายละเอียดของการอนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม
ขอกฎหมาย/เอกสารที่เกี่ยวของ
-ไมมีขอเสนอ/ญัตติ
ขออนุ มั ติ ง บประมาณรายจ า ยการจั ด การศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา ประจํ า ป
งบประมาณ 2553 (ครั้งที่ 2) เพิ่มเติม
มติที่ประชุม
เห็นชอบ ใหนําเสนอคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงินตอไป
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ระเบียบวาระที่ 5.2 พิจารณารายงานการสํารวจความเห็นเกี่ยวกับการจางเหมา
ทําความสะอาด
สาระสําคัญโดยยอ
ขอเท็จจริง
1. ตามที่คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดมีหนัง สือแจงมายังมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (บันทึกคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2553)
แจ ง ว า เมื่ อ สิ้น สุ ด สั ญ ญาจ างเหมาบริ ษั ท รั บ เหมาทํ าความสะอาดในวั น ที่ 30 กั น ยายน 2553
คณะมนุษ ยศาสตรและสังคมศาสตร ไมประสงค จะตอสัญ ญาเนื่ องจากบริษั ทรับเหมาทํ าความ
สะอาดปฏิบัติงานไมมีคุณภาพและไมปฏิบัติตามสัญญา
2. ตามสั ญ ญาจ า งเหมาบริ ษั ท ทํ า ความสะอาดอาคารจํ า นวน 5 อาคาร
มหาวิทยาลัย จายคาจางเหมาพรอมวัสดุอุปกรณทําความสะอาดปฏิบัติงานอาคารละ 12 เดือน
เดื อนละ 144,000 บาท รวมเป นเงิ น ทั้ง สิ้น 1,728,000 บาท ซึ่ง การจายค าจางเหมาทําความ
สะอาดอาคารจํานวน 5 อาคาร มหาวิทยาลัยจายดวยงบประมาณแผนดินที่เปนคาใชจายขั้นต่ําที่
รัฐบาลจัดสรรงบประมาณแผนดินใหมหาวิทยาลัยเปนคาใชจายในหมวดคาใชสอย
3. มหาวิ ท ยาลั ย มอบหมายให ก องกลาง สํ า นั ก งานอธิ ก ารบดี ทํ า การสํ า รวจ
ความเห็นและความตองการของคณะ/สถาบัน/สํานัก ที่เกี่ยวของซึ่งกองกลาง สํานักงานอธิการบดี
ไดดําเนินการสํารวจความเห็น
ขอกฎหมาย
มาตรา 31 (2) แห ง พ.ร.บ.มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ พ.ศ. 2547 อธิก ารบดี มีห น าที่
ควบคุมดูแลบุคลากร การเงิน การพัสดุ สถานที่และทรัพยสินอื่นของมหาวิทยาลัยใหเปนไปตาม
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศและขอบังคับของทางราชการและของมหาวิทยาลัย
ขอเสนอ/ญัตติ
1. คณบดี ค ณะมนุ ษ ยศาสตร แ ละสั ง คมศาสตร มี ค วามประสงค ไม จ า งบริ ษั ท
ทําความสะอาดในการทําความสะอาดอาคาร 1 ในปงบประมาณ 2554 (1ตุลาคม 2553-30 กันยายน 2554)
2. คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี/ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษา ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี และกรรมการผูดูแลโรงอาหารดูแลการทําความ
สะอาดอาคารเห็ น ตรงกั น วาเห็ น ด วยกั บ การจางเหมาบริษั ท ทํ า ความสะอาดจํานวน 4 อาคาร
ในปงบประมาณ 2554 (1 ตุลาคม 2553 – 30 กันยายน 2554)
3. หากมีการจางลูกจางชั่วคราว ตําแหนงคนงาน จํานวน 3 อัตราเพื่อปฏิบัติหนาที่
ทําความสะอาดอาคาร 1 มหาวิท ยาลัยตองจัดสรรงบประมาณงบบํารุงการศึก ษา หมวดคาจาง
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ชั่วคราวเพิ่มขึ้นจากเดิม เพื่อจายเปนคาจางรายเดือนที่เพิ่มขึ้น 3 อัตรา ๆ ละ 4,500 บาท รวมจาย
ทั้งป 162,000 บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นสองพันบาทถวน)
4. เห็นสมควรมอบรองอธิการบดีฝายวางแผนและกองนโยบายและแผน พิจารณา
จัดสรรงบประมาณงบบํารุงการศึกษา ที่จะเพิ่มขึ้นเปนคาจางชั่วคราวครั้งนี้
5. หากเห็นชอบใหจางเหมาบริษัททําความสะอาดทั้ง 4 อาคาร ให กลุมงานพัสดุ
ดําเนิ นการสอบราคาตามระเบีย บสํานั ก นายกรัฐ มนตรีวาด วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่ แก ไข
เพิ่มเติม
6. ใหกรรมการตรวจรับงานควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานทําความสะอาด
ของบริษัทรับเหมาทําความสะอาดใหรัดกุมยิ่งขึ้น
มติที่ประชุม
1. ใหกรรมการตรวจรับงานควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานทําความสะอาด
ของบริษัทรับเหมาทําความสะอาดใหรัดกุมยิ่งขึ้น
2. ขอกําหนดในการจางขอใหผูบริหารและคณะกรรมการที่ดู แลความสะอาดของ
อาคารต า งๆ ร ว มกั น พิ จ ารณาข อ กํ า หนดให เ ป น ที่ พ อใจแล ว จึ ง ทํ า การประกวดราคาการจ า ง
ใหแตงตั้งคณะกรรมการตรวจรับคอยติดตามกํากับดูแลตอไป
3. ใหยกรางขอกําหนดในการจางใหชัดเจนสามารถควบคุมดูแลการปฏิบัติงานได

ระเบียบวาระที่ 5.3 พิจารณาการรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ
สาระสําคัญโดยยอ
ขอเท็จจริง
ตามที่คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีได ประชุมกรรมการบริหารคณะเมื่อวันที่ 20
พฤษภาคม 2553 เวลา 09.00 น. ณ หองประชุม 2 ที่ประชุมไดขอใหคณะนําเสนอมหาวิทยาลัย
เพื่ อ พิ จ ารณาเรื่ อ งการรั บ สมั ค รนั ก ศึ ก ษาภาคปกติ ใ นป ก ารศึ ก ษา 2554 ในส ว นของคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเนื่องจากเห็นวาการเปดรับสมัครนักศึกษามีการดําเนินการไมสอดคลอง
กับสถานการณปจจุบัน สงผลใหสถาบันการศึกษาอื่นที่เปดรับโควตาและรับสมัครกอนลวงหนา ทํา
ให สามารถรับ นั ก ศึ ก ษาไปก อ นจํา นวนมาก ซึ่ง กว ามหาวิท ยาลั ย จะเป ด รับ สมั ค รโควตาหรื อ
รับสมัครเรียน นักเรียนในโรงเรียนหลายแหงไดสมัครเรียนไปกับมหาวิทยาลัยอื่นหมดแลว ซึ่งเปน
เหตุผลหนึ่งที่ทําใหคณะวิทยาศาสตรฯ มีนักศึกษามาสมัครเรียนนอย
ขอกฎหมาย
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พรบ.มรภ. พ.ศ. 2547 ม.31(1) ให อธิก ารบดี มีอํ านาจและหน าที่ บริ หารกิ จการของ
มหาวิทยาลัยใหเปนไปตามกฎหมาย ฯ ม.36 ใหคณบดีเปนผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบงานในคณะ
ขอเสนอ/ความเห็น
เพื่อเป นการแก ป ญญาการรับสมัครนั กศึ กษาในป การศึ กษา 2554 ในสวนของคณะ
วิทยาศาสตรฯ จึงขอหารือแนวทางการรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ปการศึกษา 2554 ดังนี้
1. คณะจะดํ าเนิ น การแต ง ตั้ ง คณะกรรมการฝ ายประชาสั มพั น ธ เพื่ อดํ าเนิ น การ
ประชาสัมพันธรับนักศึกษาตั้งแตเดือนพฤศจิกายน 2553 เปนตนไป
2. คณะขอเป นผู ดํ าเนิ นการรั บสมัครนั กศึ กษา โดยเริ่มตั้งแต เดื อนพฤศจิกายน 2553
เปนตนไปโดยจะรวบรวมใบสมัครไวที่คณะ แลวนําสงมหาวิทยาลัยในชวงที่มหาวิทยาลัยประกาศรับสมัคร
3. การรับนักศึกษาโควตา ขอใหมหาวิทยาลัยเรียกรายงานตัวและเก็บคาลงทะเบียนกอน
และแจงตัดชื่อ admission เนื่องจากปจจุบันนักศึกษารายงานตัวแลวไมมาเรียนจํานวนมาก
มติที่ประชุม
เห็นชอบ แตงตั้งคณะกรรมการประชาสัมพันธและการรับสมัครนักศึกษาปการศึกษา2554
- มอบหมายรองอธิ ก ารบดี ฝ า ยวิ ช าการเป น ผู ย กร า งโดยองค ป ระกอบของ
คณะกรรมการเป น ผู แ ทนจากคณะต า งๆที่ ค ณบดี ม อบหมาย 3-4 คน เพื่ อ ทํ า หน า ที่ ก าร
ประชาสั ม พั น ธ ก ารรั บ สมั ค รนั ก ศึ ก ษา ให ดํ า เนิ น การให เ ร็ ว ขึ้ น และเป น มาตรฐานเดี ย วกั น
เริ่มดําเนินการตั้งแตเดือนสิงหาคม เปนตนไป

ระเบียบวาระที่ 5.4 พิจารณาการดําเนินงานหลังจากรับการตรวจประเมินผล
การปฏิบัติราชการ ตามคํารับ รองการปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 (รอบ 12 เดือน)
สาระสําคัญโดยยอ
ตามที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ได รั บ การตรวจประเมิ น ผลการปฏิบั ติ ร าชการตามคํ า รั บ รอง
การปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 (รอบ 12 เดือน) จากผูทรงคุณวุฒิและกรรมการ
จาก สํานั กงาน ก.พ.ร. เมื่อวันที่ 30 มิถุ นายน 2553 กองนโยบายและแผนได ดําเนิ นการจัด การ
ประชุมสรุ ป ผลการดํ าเนิ น งานหลัง การประเมิน (Post Audit Meeting) เมื่ อวัน ที่ 9 และ 12
กรกฎาคม 2553 เพื่อรวบรวมผลการดํ าเนิ น งาน สภาพป ญ หา อุปสรรคในการดํ าเนิน การตาม
ตัวชี้วัด ขอเสนอแนะที่ไดจากผูประเมิน จากนั้นนําขอมูลที่ไดมาศึกษาวิเคราะหและคนหาวิธีการ
แกไข รวมถึงแนวปฏิบัติที่ดี โดยใชวิธีการมีสวนรวมจากหนวยงานและผูรับผิดชอบตัวชี้วัด
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ขอกฎหมาย
-ไมมี ขอเสนอ/ความเห็น
ผลจากการดํ าเนิ นการจัด ประชุมดังกลาว ที่ป ระชุมมีมติใ หนําขอเสนอแนะและแนว
ทางการดําเนินการดังกลาวแจงตอคณะกรรมการบริหารงานมหาวิทยาลัย (กบ.) เพื่อพิจารณา ดังนี้
1. สรุปผลการดําเนินงานจากการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ
2552 (รอบ 12 เดือน)
2. ทบทวนผลการดําเนินงานหลังการประเมิน
3. การกระจายตัวชี้วัดการดําเนินงาน
4. การจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการภายในมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ 2553
5. ขอความเห็ น ชอบในการนํ า เสนอเอกสารคํ า อธิ บ ายตั ว ชี้ วั ด (KPI Template)
ประจําปงบประมาณ 2553 เพื่อใชเปนคูมือประกอบการทํางาน
6. ขอความเห็นชอบในการแตง ตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบการจัด การความรูใ น
องคกร และแผนการจัดการความรู เพื่อใหอธิการบดีลงนาม
7. ขอความเห็นชอบ (ราง) แผนกลยุทธการพัฒนาสถาบันสูสากล เพื่อนําเสนอสภา
มหาวิทยาลัย
8. ขอความเห็ น ชอบ (ราง) แผนกลยุ ท ธ ด านการพั ฒนากํ าลั ง คนให สอดคลองกั บ
การพัฒนางานของมหาวิทยาลัย เพื่อนําเสนอสภามหาวิทยาลัย
มติที่ประชุม
เห็นชอบ มอบกองนโยบายและแผนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป

ระเบียบวาระที่ 5.5 โครงการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นภาษาไทย สําหรับชาว
ตางประเทศ 8 เดือน
สาระสําคัญโดยยอ
โครงการจั ด อบรมหลั ก สูต รระยะสั้ น ภาษาไทยให กั บ นั ก ศึ ก ษาจี น เป น โครงการ
แลกเปลี่ย นภาษาและวัฒนธรรมไทย-นานาชาติ ภายใต การสนั บสนุน ของหน วยงานมูลนิ ธิท าง
การศึ ก ษานานาชาติ ซึ่ง มีสมาชิก กวา 50 ประเทศทั่ วโลก จัด โครงการเรีย นรูด านภาษาและ
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม โดยมุงหวังเพื่อสรางความเขาใจอันดี และการอยูรวมกั นอยางมีความสุข
ระหวางมวลมนุ ษยชาติ โดยคัดเลือกเฉพาะเยาวชนที่มีคุณ สมบั ติเหมาะสมตามเกณฑไปศึกษา
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พํานักอยูกับครอบครัวอุปถัมภ เปนเวลา 1 ป นอกจากนี้ AYC ยังประสานงานโครงการแลกเปลี่ยน
ภาษาและวัฒนธรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวของ สําหรับโครงการการเรียนการสอนภาษาไทยใหแกนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) ที่จะมาเรียนภาษาไทยที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นั้น
ซึ่งไดรับการประสานงานจาก AYC เพื่อคัดเลือกใหเปนศูนยกลางดําเนินโครงการดังกลาว จํานวน
ชั่วโมงในการอบรม มีระยะเวลาเรียน 8 เดือน จํานวน 960 ชั่วโมง โดยจัดการเรียนการสอนในชั้น
เรี ย น จํ า นวน 840 ชั่ ว โมง สั ป ดาห ล ะ 30 ชั่ ว โมง และกิ จ กรรมเสริ ม หลั ก สู ต รนอกสถานที่
จํานวน 120 ชั่วโมง
มติที่ประชุม
เห็นชอบ ใหถือเปนโครงการบริการวิชาการเนื่องจากไมมีหลักสูตรใหเขาในเกณฑของ
การบริการวิชาการของสถาบันวิจัยและพัฒนา และใหดําเนินการจัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติตาม
หลักเกณฑตอไป

ระเบียบวาระที่ 5.6 การขอปรับวุฒิการศึกษาในการเปดรับสมัครอาจารยประจํา
ตามสัญญาสาขาวิชาภาษาจีน
สาระสําคัญโดยยอ
มหาวิ ทยาลัยอนุ มัติ ให คณะเป ดรับสมั ครอาจารย ประจํ าตามสั ญญาในวิชาภาษาจี น
จํานวน 1 อัตรา วุฒิปริญญาโท/เอก ได ดําเนินการเปดรับสมัครจํานวน 3 ครั้ง แตยั งไมมีผูมาสมัคร
ทราบขอมูลวานักศึกษาที่จบปริญญาโทภาษาจีนที่จบการศึกษาในประเทศไทยมีจํานวนไมเพียงพอตอ
ความตองการ โดยสวนใหญจะเลือกทํางานในภาคธุรกิจและในภาคการทองเที่ยวซึ่งไดเงินเดือนมากกวา
คณะจึงขอเสนอที่ประชุมปรับวุฒิจากปริญญาโท/เอก เปนปรับลดวุฒิเป นปริญญาตรี/โท เพื่อนําเรื่อง
เขาที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย (กบม.) พิจารณาปรับวุฒิตอไป
มติที่ประชุม
เห็นชอบ และใหนําเสนอในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย
ครั้งตอไป

ระเบียบวาระที่ 5.7 คาธรรมเนียมพิเศษภาค กศ.บป
สาระสำคัญโดยยอ
ตามที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย ในวั น ที่ 9 กุ ม ภาพั น ธ 2553
พิจารณาเรื่องการกํ าหนดคาธรรมเนีย มพิเศษภาค กศ.บป ของสาขาวิชาอาชีวอนามัย และความ
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ปลอดภัย และมติ ที่ ป ระชุ ม เสนอให แ จ ง สาขาอื่ น /หน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อง พิ จ ารณาและเสนอ
มหาวิท ยาลัย เพื่อพิจ ารณาปรับ ปรุง ให เ รีย บรอยในคราวเดี ย วกั น นั้ น กองบริก ารการศึ ก ษาได
รวบรวมขอมู ลของแต ละคณะ/สํ านั ก เรีย บรอ ยแลวจึ ง ขอเสนอที่ ป ระชุมคณะกรรมการบริ ห าร
มหาวิทยาลัยโปรดพิจารณา
ขอมูลการเสนอ กําหนดคาธรรมเนียมพิเศษภาค กศ.บป.
ลําดับ
1
2
3

4
5

คณะ

สาขาวิชา

ครุศาสตร
มนุษยศาสตรฯ
วิทยาศาสตรฯ

ทุกสาขาวิชา
ทุกสาขาวิชา
ทุกสาขาวิชา
ยกเวน
1. อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
2. วิทยาการคอมพิวเตอร
3. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ทุกสาขาวิชา

วิทยาการจัดการ
สํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 1. คาบํารุงหองสมุด
2. คาบํารุงเทคโนโลยีสารสนเทศ

คาธรรมเนียมพิเศษ
หมายเหตุ
ปจจุบัน ใหม
500
500 เทาเดิม
500
500 เทาเดิม
500
500 เทาเดิม
2,000
800
600
500

500
500
500
500

ลดลง 1,500 บาท
ลดลง 300 บาท
ลดลง 100 บาท
เทาเดิม

300
300

300
300

เทาเดิม
เทาเดิม

ขอมูลการเสนอ กําหนดคาธรรมเนียมพิเศษภาค กศ.บป.
ลําดับ

คณะ

1
2
3
4

คาบํารุงศูนยอางทอง
คาบํารุงหองพยาบาลและสุขภาพ
คากิจกรรมนักศึกษา
คาบํารุงกีฬา

5
6
7
8

คาขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม
คาบัตรประจําตัวนักศึกษา
คาประกันของเสียหาย
คาปรับอากาศ

คาธรรมเนียมพิเศษ
ปจจุบัน
ใหม
1,500
100
100
100

หมายเหตุ

มหาวิทยาลัยเปนผูพิจารณา
กําหนด

300
200
300
25 บาท : หนวยกิต
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มติที่ประชุม
เห็น ชอบ การกํ าหนดคาธรรมเนี ยมพิเศษ ภาค กศ.บป. ตามที่คณะตางๆและสํานั ก
วิท ยบริก ารและเทคโนโลยี สารสนเทศได นํ าเสนอ และมอบรองอธิก ารบดี ฝายวิช าการนํ าเสนอ
สภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบตอไป

ระเบียบวาระที่ 5.8 การดําเนินงานโครงการสหกิจศึกษา
สาระสำคัญโดยยอ
คณะวิทยาศาสตรฯ นําเสนอขอมูลแผนการดําเนินงานสหกิจศึกษา ประจําปการศึกษา
2553 โดยนําเสนอ (ราง) บันทึกขอตกลงความรวมมือโครงการสหกิจศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรี อ ยุ ธ ยากั บ สภาอุ ต สาหกรรมจั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยา และ(ร า ง) คํ า สั่ ง แต ง ตั้ ง
คณะกรรมการดํ าเนิ น งานโครงการสง เสริมสหกิ จ ศึ กษามหาวิท ยาลัย ราชภัฏพระนครศรีอยุ ธยา
ประจําปการศึกษา 2553
อธิการบดีใหขอเสนอแนะวา สหกิจศึกษาเปนโครงการที่เกี่ยวเนื่องกับหลักสูตรการศึกษา
จึงตองบรรจุไวในแผนการจัดการศึกษาและอยูในหลักสูตรที่จะจัดดวย ซึ่งขณะนี้ยังไมไดดําเนินการ
และยังไมมีโครงการ กอนทําขอตกลงจะตองมีการพัฒนาโครงการและบรรจุโครงการสหกิจศึกษา
เขาอยูในแผนพัฒนาของแตละคณะที่จัดการศึกษาและเปนแผนรวมของมหาวิทยาลัย
มติที่ประชุม
เห็นชอบ โดยใหดําเนินการดังนี้
1. เสนอโครงการสหกิจศึกษาและโครงการพัฒนาหลักสูตรใหมีสหกิจศึกษาและบรรจุใน
แผนพัฒนาของทุกคณะที่ดําเนินการและนําเสนอตามขั้นตอนใหสภามหาวิทยาลัยอนุมัติตอไป
2. นําโครงการทีน่ ําเสนอแนบกับ(ราง) บันทึกขอตกลงความรวมมือโครงการสหกิจศึกษา

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
ระเบียบวาระที่ 6.1 รายงานเรื่องรักษาความปลอดภัย
สาระสําคัญโดยยอ
กองกลางไดจัดทําหนังสือแจงในชวงเดือนมิถุนายนไปยังองคการทหารผานศึก เพื่อให
เขามาสํารวจและเสนอราคาการรับเหมาโดยไดสงเจาหนาที่มาแลว แตขณะนี้ยังไมไดสงเรื่องเขามา
จึงไดทําเรื่องไปยังองคการทหารผานศึกอีกครั้งหนึ่งเพื่อใหทําใบเสนอราคากลับมาอีกครั้งหนึ่ง
มติที่ประชุม
รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 6.2 เรื่องสถานที่จอดรถและการตัดกิ่งไม
สาระสําคัญโดยยอ
คณบดีคณะมนุษยศาสตรฯ นําเสนอปญหาเรื่องสถานที่จอดรถยนตและรถจักรยานยนต
ขอความอนุเคราะหภาคพื้นดินดําเนินการตัดตนไมและกิ่งไมเนื่องจากเปนชวงฤดูฝน
ผูชวยอธิการบดีฝายบริหารไดแจงตอที่ประชุมวาไดดําเนินการแจกแบบสอบถามเพื่อ
เก็บขอมูลประวัติรถและขณะนี้ผูใชรถจักรยานยนตกําลังทะยอยสงแบบสอบถามอยู
มติที่ประชุม
รับ ทราบ และมอบหมายให ผูชวยอธิก ารบดี ฝายบริหารเรง รัด การจัดโซนพื้น ที่ และ
กําหนดไวในเงื่อนไขการจางยามในเรื่องการจอดรถ มอบอาจารยผูสอนสอดแทรกเรื่องที่จอดรถใน
ระหวางการสอน อาจารยที่ปรึกษาใหชวยกําชับหากพบวานักศึกษาสาขาใด ชั้นใดดําเนินการผิด
วินัยจะตองแจงอาจารยที่ปรึกษา และคณบดีไดรับทราบเพื่อดําเนินการตอไป
ปดประชุมเวลา เวลา 16.45 น.
รศ.วันทนีย แสนภักดี
ผูตรวจบันทึกการประชุม
นางสาวภัครินทร ภิญญา
ผูบันทึกการประชุม
นางสาวนงคราญ ปนแกว
ผูบันทึกการประชุม
นางสาวปยะนุช แสงมะฮะหมัด
ผูบันทึกการประชุม
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