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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 12/2554
วันอังคารที่ 7 มิถนุ ายน พ.ศ. 2554 เวลา 13.30  18.00 น.
ณ หองประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
--------------------------------------------------

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

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

15. ดร.รวีวัตร

สิริภูบาล

ผูเขารวมประชุม
นางสุนทรี

โพธิกุล

อธิการบดี
รองอธิการบดีฝายบริหาร
รองอธิการบดีฝายวิชาการ
รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา
รองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ
รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา
ผูชวยอธิการบดีฝายบริหาร
คณบดีคณะครุศาสตร
คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู อํ า นวยการสํ า นั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ผูอํานวยการกองกลาง

เปดประชุม เวลา 13.30 น.
ประธานพิจารณาจํานวนกรรมการที่มาประชุมและเห็นวาครบองคประชุมแลวจึงเปดการประชุม
และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 13
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ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ
ระเบียบวาระที่ 1.1 การประชุมสัมมนาเพื่อกําหนดทิศทางการดําเนินงาน
สาระสําคัญโดยยอ
วั นที่ 1 กรกฎาคม 2554 ภายหลั ง จากจั ด งานสถาปนาครบรอบ 106 ป ช ว งเช า
เสร็จเรียบรอยแลว ชวงบายจะเดินทางไปสัมมนานอกสถานที่ เปนการประชุมสัมมนาเพื่อกํ าหนดทิศทาง
การดําเนินงานของมหาวิทยาลัย โดยไดติดตอสโมสรทหารเขาชะโงกไวเปนอันดับแรก ในการนี้ รศ.วันทนีย
แสนภักดี รองอธิการบดีฝายบริหารไดเดินทางไปติดตอที่ เขาใหญเพื่ อนําขอมู ลมาประกอบการพิจารณา
สวนหนึ่ งและอยูระหวางติดตอสถานที่ อื่ นๆ โดยมี เงื่อนไขใหคาใชจายลดลง กํ าหนดจัดขึ้นในวันที่ 12
กรกฎาคม 2554 เพื่อกําหนดทิศทางการดําเนินงานซึ่งมีกรรมการสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภาวิชาการ
คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยและคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ผูอํานวยการสถาบัน/ศูนย/
สํานัก รายละเอียดจะแจงใหทราบในการประชุมคราวตอไป
มติ/ความเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 1.2 การจัดกิจกรรมของนักศึกษา
สาระสําคัญโดยยอ
วันที่ 8 มิถุนายน 2554 จะจัดกิจกรรมถวายสัตยปฏิญาณ ในการนี้ฝายกิจการนักศึกษา
ขอความร วมมื อ ผูบ ริ ห ารเขาร วมในพิ ธี เ พื่ อ ทํ าการมอบเข็ม ใหกั บ นัก ศึก ษาและเขา รวมเปนเกี ยรติ
ในกิจกรรมครั้งนี้
มติ/ความเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 2.1 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 11/2554
สาระสําคัญโดยยอ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยไดมีก ารประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ครั้ ง ที่ 11/2554 เมื่ อ วัน อั ง คารที่ 24 พฤษภาคม 2554 ณ ห อ งประชุ ม 1 มหาวิ ท ยาลัย ราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 13
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ขอเสนอ/ญัตติ
ขอรั บ รองรายงานการประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารมหาวิท ยาลั ย ครั้ง ที่ 11/2554
เมื่อวันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2554 ณ หองประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 11/2554 โดยไมมีการแกไข

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 11/2554
ระเบียบวาระที่ 3.1 รายงานขอ มูลการดําเนิน งานและผลการปฏิบัติต ามมติที่ป ระชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
สาระสําคัญโดยยอ
เลขานุ ก ารคณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย นํ า เสนอข อ มู ล การดํ า เนิ น งานและ
ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริห ารมหาวิท ยาลัย ครั้งที่ 11/2554 โดยไดแจง และ
มอบใหหนวยงานและบุคคลที่เกี่ยวของดําเนินการตามมติแลว
ความเปนมา/เรื่องเดิม/ขอเท็จจริง
1. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยไดมีมติกําหนดเปนแนวปฏิบัติใหเลขานุการนําเสนอ
ที่ประชุมเพื่อทราบความคืบหนาหรือขอมูลการดําเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติทุกครั้ง โดยบรรจุ
เปนเรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งกอนดวย
2. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มีการประชุมครั้งที่ 11/2554 เมื่อวันอังคารที่ 24
พฤษภาคม 2554 เวลา 13.30 น. ณ หองประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยมีสาระ
ตามรายงานการประชุมฯ ในระเบียบวาระที่ 2
3. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มีการประชุมครั้งที่ 11/2554 เมื่อวันอังคารที่ 24
พฤษภาคม 2554 โดยมอบหมายใหฝายเลขานุการแจงไปยังหนวยงานและบุคคลที่เกี่ยวของปฏิบัติตาม
มติที่ประชุมในระเบียบวาระที่ 3
มติที่ประชุม
รับทราบ

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 13
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่ 4.1 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะครุศาสตร
สาระสําคัญโดยยอ
 ไมมี
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
 ไมมี

ระเบียบวาระที่ 4.2 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
สาระสําคัญโดยยอ
อาคารคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรเดิมคาดวาจะแลวเสร็จกอนเปดภาคเรียนเพื่อ
เปดการจราจรแตเนื่องจากไมสามารถเสร็จทันตามกําหนดเวลา และจากการที่มติคณะรัฐมนตรีใหขยาย
เวลาตอ ไปอี ก 45 วัน โดยไม คิดคาปรับ คณะไดป ระสานกั บ บริษัท กอ สรางซึ่ง จะขยายเวลาตอไปอี ก
1 เดือ น ไดห ารือ รวมกั บ ผูรั บ เหมาเปนการภายในเพื่ อ ขอเรง รัดดําเนิ นการในสวนที่ เ ปนการฝง ท อ
ใหแลวเสร็จกอนเพื่อใหสามารถเปดเสนทางไดทันตามกําหนดเวลา
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.3 เรือ่ งนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
สาระสําคัญโดยยอ
1. วันที่ 910 มิ ถุนายน 2554 อาจารยที่ ทํ าวิจัยเรื่อ งเห็ดตับ เตาจะรวมเปดโครงการ
คณะวิทยาการจัดการขอเรียนเชิญคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยทุกทาน
2. ไดรับ Email จากมหาวิทยาลัยปูเน จะมารวมงานสัมมนาวิชาการซึ่งอาจจะมีการหารือ
รวมกันในการแลกเปลี่ยน MOU
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 13
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ระเบียบวาระที่ 4.4 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สาระสําคัญโดยยอ
วัน ที่ 6 มิ ถุ น ายน 2554 คณบดี ค ณะวิ ท ยาศาสตรฯ ได ร วมงานวั นสหกิ จ ศึ ก ษาไทย
ที่ เ มื อ งทองธานี มี ป ระเด็น ที่ น า สนใจเรื่ อ งป ญ หาการดํ า เนิน งานสหกิ จ ศึ ก ษาของคณะในการที่
มหาวิทยาลัยไมมีอาจารยที่มีความรูเรื่องสหกิจศึกษา ไดสอบถามเจาหนาที่จากสมาคมสหกิจศึกษาไทย
ไดรับ คําชี้แจงวามหาวิท ยาลัยสามารถประสานงานกับ เครือขายภาคกลางตอนบนจัดหลักสูตรและ
จัด อบรมโดยค าใชจ ายจะน อ ยลง หากสมาคมสหกิ จ ศึ ก ษาไทยจัด เองจะมี ค าใชจ ายสูง มากและ
สมาคมสหกิจศึกษาไทยไมไดรับการสนับสนุนจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) แลว
โอกาสตอ ไปในการขับเคลื่อ นอาจารยที่ ตอ งดําเนินงานสหกิจ ศึก ษาทั้ง หมดไดมี ความรูความเขาใจ
โดยใชก ารจัดอบรมศักยภาพของเครือ ขายภาคกลางตอนบนซึ่ง มี มหาวิท ยาลัยอยูจํานวน 56 แหง
ในการจัดการความรูเพื่อเตรียมงานดานสหกิจศึกษาซึ่งตองบรรจุเขาใน มคอ.
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.5 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา
สาระสําคัญโดยยอ
วันที่ 910 มิ ถุนายน 2554 จะมีการอบรมเกี่ยวกับการทองเที่ยวในหัวขอ ศิลปะอยุธยา
เพื่อการทองเที่ยว ณ เรือนไทย สถาบันอยุธยาศึกษา ขอเรียนเชิญคณาจารยที่สนใจเขารวมกิจกรรม
ในครั้งนี้
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.6 เรื่อ งนําเสนอเพื่อ ทราบจากผูอํานวยการสํานัก วิท ยบริก ารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
สาระสําคัญโดยยอ
ขอแจงคณาจารยภายในแตละคณะ หองเรียนทั้ง ชั้นบนและชั้นลางเปดใชเต็มทุก พื้นที่
ดังนั้นอุ ปกรณที่เคยใหบริก ารอาจจะไม เพียงพอ เชน โปรเจคเตอรเหลือใชงานไดเพียงจํานวน 2 ตัว
และอยูระหวางดําเนินการจัดซื้ออุปกรณใหมเพิ่มเติมจํานวน 7 ตัว และเกาอี้ที่ชํารุดสํานักวิทยบริการฯ
ไดดําเนินการซอมแซมเองในสวนที่ดําเนินการได
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 13
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อธิการบดี กลาววา ขอเพิ่ มเติมเรื่องอุ ปกรณภายในหอ งเรียนซึ่ งไดมีก ารแจงใหดําเนินการ
สํารวจอุปกรณพื้นฐานที่ใชภายในหองเรียนใหครบถวนปรากฏวาในระยะที่ผานมาไดรับบันทึกแจงจาก
คณะและคณาจารยวาจํานวนเกาอี้มีไมเพียงพอกับนักศึกษา เนื่องจากเหตุดังกลาวภายในสัปดาหที่ 1
ใหทุ กคณะสํารวจและแจงอีก ครั้ง หนึ่ง โดยมอบหมายผูชวยอธิการบดีฝายบริหารและผูอํานวยการ
กองกลางพบคณะผูดูแลแตละอาคารเพื่อตรวจเช็คเกาอี้ใหครบเต็มจํานวนหรือตองจัดหาเกาอี้เพิ่มเติม
จํานวนเทาไหรใหครบถวนทุกหอง ใหทําการสํารวจเกาอี้/อุปกรณเครื่องฉาย/เครื่องเสียง โดยใชขอมูล
เกาที่ สํารวจมาแลว โดยกรรมการบริหารทุกท านจัดเจาหนาที่โดยมอบหมายกองกลางจัดเจาหนาที่
สํารวจแต ล ะคณะและจั ดทํ าข อ มู ล ให เ ป นป จ จุ บันภายในสัป ดาหที่ 1 หากขาดอุ ป กรณ สว นใดให
ดําเนินการจัดซื้อใหครบถวนเพื่อใหนักศึกษาไดใชในสัปดาหที่สองไดตอไป
ผูอํานวยการสํ านักวิทยบริการฯ กลาววา ในภาคการศึก ษาที่ 1/2554 สวนของรายวิชา
ศึก ษาทั่วไปมีบ างวิชาที่ มีนักศึกษาจํานวนมากซึ่ งจะมี การใชหองประชุมอาคาร 100 ปในการเรียน
การสอน ดังนั้นหากหนวยงานใดมีความประสงคจะใชหองประชุมอาคาร 100 ป ใหติดตอสอบถามกอน
การใชงานเนื่องจากวันจันทรวันพฤหัสบดี หองประชุมมีการจัดการเรียนการสอน
คณบดี ค ณะครุ ศ าสตร กล า วว า อุ ป กรณ เ ครื่ อ งฉายขอเสนอเพื่ อ เป น ข อ สั ง เกตว า
เครื่องโปรเจคเตอรที่คณะครุศาสตรไดรับจัดสรรไปจํานวน 3 เครื่อง ชํารุดพรอมกันทั้งหมดและอาการ
ชํารุดแบบเดียวกันซึ่งอายุการใชงานจํานวน 2 ป คาซอมจํานวน 15,000 บาท ซึ่งคณะยอมเสียคาซอม
จํานวน 45,000 บาท เนื่องจากไมมีอุปกรณใชงานจึงจําเปนตองซอมแซม
อธิการบดี กลาววา ในกรณีดังกลาวขึ้นอยูกับพฤติกรรมการใชงานอาจทําใหชํารุดเสียหายได
คณบดีคณะมนุษยศาสตร กลาววา ขอเสนอใหเปรียบเทียบการซื้อโปรเจคเตอรกับการซื้อทีวี
ขนาด 40 นิ้วซึ่งราคาไมแพงมาก โดยการซื้อทีวีเมื่อเปรียบเทียบกับโปรเจคเตอรแบบใดจะมีอายุการใช
งานที่ดีกวา
อธิการบดี กลาววา หองเรียนขนาด 8X8 เมตรใหดําเนินการซื้อทีวีแทนโปรเจคเตอรเนื่องจาก
ใชงานไดงายกวา สําหรับหองเรียนที่มีขนาดใหญกวาใหซื้อโปรเจคเตอรเหมือนเดิม

ระเบียบวาระที่ 4.7 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
สาระสําคัญโดยยอ
1. สถาบัน คลั ง สมองของชาติ เ ชิ ญ เขา ร ว มโครงการวิ จั ย ได รับ หนัง สื อ เมื่ อ วั นที่ 24
พฤษภาคม 2554 สื บ เนื่อ งจากวั นที่ 22 เมษายน 2554 มี ก ารสัม มนาเรื่อ งการวัด คุณภาพบัณฑิ ต
ซึ่ ง มหาวิ ท ยาลั ย ได ส ง รายชื่ อ ผศ.ดร.วิ ม ลพรรณ รุ ง พรหม ดร.นพวรรณ ธี ร ะพั น ธ เ จริ ญ และ
ผศ.จินตนา เวชมี เขารวมสัม มนาครั้ง นี้ ภายหลังจากการสัมมนาดังกลาวไดมี หนัง สือ เชิญ มายัง
มหาวิทยาลัยแจงใหจัดสงคณาจารยเขารวมไดจํานวน 2 คน
2. เชิญรับฟงการเสวนาเรื่องสิทธิของประชาชน ขณะนี้ไดมีการนําโรงไฟฟามาตั้งที่อําเภอ
อุทัย ใกลศูนยสามบัณฑิตซึ่งมีคําถามวาควรทําอะไรที่จะเรียนรูหรือรวมปกปองไมใหการตั้งโรงไฟฟานี้
เกิ ด ขึ้ น มหาวิ ท ยาลั ย ควรประชาสั ม พั น ธ ใ ห นั ก ศึ ก ษาเข า ไปเรี ย นรู ห รื อ รั บ ฟ ง ข อ คิ ด เห็ น หรื อ ไม
ในดานสิ่งแวดลอมตางๆ
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3. ชมรมขาราชการอาวุโ สของกระทรวง ขอเชิญ มหาวิทยาลัยรวมจัดสัม มนาวิชาการ
ซึ่ ง มหาวิ ท ยาลัย ได ต อบรับ และในวั นที่ 24 สิ ง หาคม 2554 มหาวิท ยาลั ยจะจัด สัม มนาวิช าการ
เรื่องการพัฒนาคุณภาพมัธยมศึกษาในยุคปฏิรูป ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
4. วันที่ 6 มิ ถุนายน2554 เขารับ ฟ ง การคัดเลือ กครูดีของจัง หวัดพระนครศรีอ ยุธยา
เปนงานของ สศค. สถาบันสงเสริมคุณภาพเยาชนทําหนาที่ เชนเดียวกับ สศศ. จะทํ าการคัดเลือ กครู
ที่ส อนเปน โดยที่ชุม ชนเปนผูสง ขึ้นมาในเรื่อ งของการพั ฒ นาคุณภาพคนซึ่ ง จะทําการคัดเลือ กครูดี
ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจํานวน 263 คน มีรางวัล จํานวน 10,000 บาท โดยตองเปนครูที่สอน
ระดับประถมศึกษาถึง ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพและการคัดเลือกให อปท. กับ สถานศึกษาเปนผู
คัดเลือกจากนั้นคณะกรรมการจะทําการคัดเลือกจากจํานวน 263 คน ใหเหลือเพียง 7 คน เพื่อเขารับทุน
จํานวนทุนละ 500,000 บาท ของ ศศค.
อธิการบดี กลาววา การพัฒนาทักษะการสอนของอาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ควรตองดําเนินการเพื่อพัฒนาคุณลักษณะทางกายภาพและคุณลักษณะพฤติกรรมการสอนของอาจารย
มอบหมายสถาบันวิจัยเปนจุดหนึ่งที่จะพัฒนาจัดทําโครงการบริการวิชาการในปงบประมาณตอไป
คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กลาววา ในปการศึกษา 2554 คณะวิทยาศาสตรฯ
มีอาจารยใหมหลายคนซึ่งไมเคยเปนครูมากอน ชวงการแกปญหาในเบื้องตนมหาวิทยาลัยจะสามารถ
จัดกิจกรรมรวมกัน ทั้ง 4 คณะไดหรือไม ในการปฐมนิเทศอาจารยใหมใหรูจักการเรียนการสอน วิธีการ
ประเมิน การออกขอสอบ
ผู อํ า นวยการสถาบั นวิ จั ย และพั ฒ นา กล า วว า ยิ น ดี ที่ จ ะช ว ยมหาวิ ท ยาลั ย ดํ า เนิ น การ
จัดอบรมอาจารยใหมใหแกมหาวิทยาลัยใหรูจักตนเองกอนวาอยูตรงจุดใดในสายครูคือทักษะการฟง พูด
อาน เขียน และหาคาเฉลี่ยของหองเพื่อเติมเต็มใหกับอาจารยใหม สาธิตการสอนเพื่อการเรียนรู และใน
เรื่องเพศศึกษา (GenEd) ตองการใหเปนวิชาที่มหาวิทยาลัยสรางผูสอนใหเกิดขึ้นใหม โดยรองอธิการบดี
ฝายวิชาการเปนผูจัดทําคําสั่งในวันที่ 79 กรกฎาคม 2554 โดยมีวิทยากรจากภายนอกจํานวน 1 คน
อธิการบดี กลาววา มอบหมายผศ.จินตนา เวชมี เปนผูรับผิดชอบดําเนินการจัดกิจกรรมโดย
รองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ รองอธิการบดีฝายวิชาการดําเนินการจัดทําบัญชีรายชื่อและ
ออกคําสั่งจัดอบรมอาจารยใหมในวันที่ 1112 มิถุนายน 2554 ณ หองประชุมตนโมก อาคารบรรณราช
นครินทร
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 4.8 เรื่องนําเสนอเพือ่ ทราบจากผูอ ํานวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
สาระสําคัญโดยยอ
การรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษารอบแรกรับสมัครตั้งแตวันที่ 14 มกราคม 2554 ถึงวันที่
18 มีนาคม 2554 นักศึกษาเขามารายงานตัวรอบแรกจํานวน 99 คน ในรอบที่สองอยูระหวางการรับ
สมัครจนถึงวันที่ 17 มิถุนายน 2554 มีผูสมัครที่ยื่นใบสมัครแตยังไมไดทําการสอบสัมภาษณและทําการ
คัดเลือกเขามาอีกจํานวน 83 คน แบงเปนสาขาตางๆ ดังนี้ สาขาบริหารการศึกษารวมทั้งรอบแรกจํานวน
57 คน รอบที่สองอยูระหวางการรับสมัครอีกจํานวน 23 คน รวมทั้งสิ้นจํานวน 80 คน สาขาการจัดการ
เรียนรูร อบแรกรายตัวจํานวน 17 คน สมั ครรอบที่สองแตยังไมไดทําการสอบสัมภาษณจํานวน 7 คน
รวมทั้ ง สิ้ นจํ านวน 24 คน สาขาวิช ายุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นาไม มี ผูส มั ค รทั้ ง รอบแรกและรอบสอง
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตไมมีผูสมัครในรอบแรกแตมีผูสมั ครรอบสองจํานวน 19 คน
สาขาวิชาบริหารธุรกิจภาคปกติรอบแรกจํานวน 6 คน รอบสองจํานวน 6 คน รวมทั้งสิ้นจํานวน 12 คน
ภาคพิ เ ศษรอบแรกจํานวน 19 คน รอบสองจํานวน 13 คน รวมทั้ ง สิ้นจํานวน 32 คน สาขาวิชา
ครุศาสตรดุษฎีบันฑิ ตสาขาการบริห ารการศึก ษามี ผูส มั ครจํานวน 15 คน จะเสร็จ สิ้นการรับ สมั คร
ในวันที่ 17 มิถุนายน 2554 ขณะนี้ไดทําการปฐมนิเทศนัก ศึกษาภาคปกติของสาขาบริหารธุรกิจ เมื่ อ
วันที่ 6 มิถุนายน 2554 รับสมั ครรอบสองจะทําการสอบสัมภาษณและคัดเลือกนักศึก ษาในวันที่ 19
มิถุนายน 2554 และจะปฐมนิเทศนักศึกษาในวันที่ 26 มิถุนายน 2554
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.9 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี
สาระสําคัญโดยยอ
ไมมี
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
ไมมี

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
1. รายงานผลการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554 (เดือนตุลาคม พ.ศ.
2553พฤษภาคม พ.ศ.2554) และรายงานติดตามและประเมินผลโครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2553 แสดงใหเห็นถึงการเบิกจายงบประมาณที่หนวยงานตางๆ ไดรับการจัดสรร ขอเสนอเพื่อเปน
ขอ มู ล คือ สวนแรกงบแผนดินจะเปนตัวชี้วัดที่ สําคัญ ของ ก.พ.ร. ในเรื่องการเบิก จายงบประมาณ
และสวนที่สองเปนตัวชี้วัดของสํานักงบประมาณใชเปนสวนหนึ่งในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณของ
ปตอไป คณะรัฐมนตรีผูดูแลและสํานักงบประมาณไดชี้แจงหนวยงานตางๆ วาปตอไปนี้จะมีการนําผล
การเบิกจายงบประมาณแผนดินเพื่อใชเปนเครื่องมือเพื่อพิจารณาในการจัดสรรงบประมาณ
2. เอกสารรูปเลมรายงานติดตามและประเมินผลโครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2553 เพื่อใชในการวางแผนโครงการในปงบประมาณตอไป
3. เอกสารสรุป งานติดตามเอกสารประกอบตัวชี้วัดตามคํารับ รองการปฏิบัติราชการ
ประจํ าป ง บประมาณ พ.ศ. 2553 เพื่ อ รับ การประเมิ น ของ ก.พ.ร. ในวัน ที่ 16 มิ ถุน ายน 2554
ซึ่ง เจาหนาที่ ไดรวบรวมเอกสารหลัก ฐานตางๆตามรายงานที่ป รากฏตามตัวชี้วัดจํานวน 19 ตัวชี้วัด
ไดดําเนินการเก็บหลักฐานไดแลวจํานวน 14 ตัวชี้วัด ยังขาดอีกจํานวน 5 ตัวชี้วัดจํานวนเอกสารทั้งหมด
324 รายการ เก็ บ เอกสารและที่ เ ปนไฟลขอ มู ลไดแลวจํานวน 282 รายการ ซึ่ งยัง ขาดอี ก จํานวน
42 รายการและไดรับขอมูลเพิ่มเติมจากรองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการอีกจํานวน 4 รายการ
ยังคงเหลืออีกจํานวน 38 รายการ อยูระหวางดําเนินการสแกนเอกสารทั้งหมดจํานวน 324 รายการได
ดําเนินการไปแลวจํานวน 198 รายการและดําเนินการ Up Load เพื่อใหผูประเมินไดมีการตรวจติดตาม
ผานระบบตอไป
4. เอกสารสรุป การประชุม คณะกรรมการจัง หวัด หัวหนาสวนราชการ ประจําเดือ น
พฤษภาคม 2554 จากการเขารวมประชุมมีผลการประชุมสรุปสาระสําคัญที่เกี่ยวของกับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยาดังนี้
4.1 โครงการอนุสรณสถานแหงความจงรักภักดี
4.2 การเตรียมความพรอมในการเสนอตัวเปนเจาภาพในการจัดงานมหกรรมโลก
Word Expo 2020 ใหทุกสวนราชการปรับแผนงานโครงการเพื่อรวมกิจกรรมเตรียมความพรอม
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 4.10.3 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝายวิชาการ
สาระสําคัญโดยยอ
1. ไดมีการตรวจสอบเกี่ ยวกับเรื่องภาระงานสอนของอาจารยทั้ง มหาวิท ยาลัยในหลาย
สาขาวิชา ผศ. รศ. บางทานมีภาระงานสอนนอยเกินไปในเรื่องภาระงานสอนจะแยกดูที่ชั่วโมงการสอน
เปนสําคัญ สวนหนึ่งในการที่จะรับภาระงานสอนไปตองทํา มคอ.3 ตองมีสื่อการสอน เอกสารการสอน
สงเกรดรวมถึงปนี้อาจารยสงเกรดลาชา กองบริการการศึกษาจะขอบันทึกแจงตั้งแตตนเทอมและขอมูล
ที่เปนภาระงานสอนทั้งหมดจะขอใหเปนสวนหนึ่งของการประเมิน และผลประเมินเพื่อเลื่อนขั้นในแต
ละป และอาจารยที่เปน ผศ. รศ. ที่ไมเปนไปตามเกณฑจะรายงาน สกอ. ทราบถึงการสอนไมเปนไป
ตามเกณฑ โดยแยกเรื่องสอนมาเปนเรื่องหลักในสวนที่ไมเปนภาระงานดานบริหาร ซึ่งภาระงานมีสง
มาแลวมีคณะวิทยาศาสตรฯ คณะวิทยาการจัดการ ยังขาดคณะมนุษยศาสตรฯ และคณะครุศาสตรให
เรงรัดดําเนินการจัดสงดวย ในการที่เขียนวามีงานวิจัยเวลาทําการประเมินตองดูวิจัยนั้นๆ ดวย
2. สภาวิ ช าการได มี ก ารคั ด เลื อ กโดยการเลื อ กตั้ ง สภาวิ ช าการผู แ ทนคณะดั ง นี้
คณะครุศาสตร ดร.พรเทพ รูแผน คณะมนุษยศาสตรฯ ผศ.ดร.อดิศร ภูสาระ คณะวิทยาการจัดการ
ดร.พิ ชิ ต พระพิ นิ จ คณะวิ ท ยาศาสตร ฯ ดร.ภควดี สุ ข อนั น ต ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ภ ายนอกจาก
คณะครุศาสตรฯ ดร.ปฐมพงศ ศุภเลิศ ผูทรงคุณวุฒิภายนอกจากคณะมนุษยศาสตรฯ รศ.ดร วิไลศักดิ์
กิ่งคํา ผูทรงคุณวุฒิภายนอกจากคณะวิทยาการจัดการ รศ.ดร.สุนันทา เลาหนันท ผูทรงคุณวุฒิภายนอก
จากคณะวิทยาศาสตรฯ รศ.ดร กมล บุษบา อยูระหวางดําเนินการเสนอมหาวิทยาลัยแตงตั้งอาจจะมี
การประชุมนัดแรกกอนการประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติการจบการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและ
วาระการประชุมอื่นๆ
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.10.4 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ
สาระสําคัญโดยยอ
 ไมมี 
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
 ไมมี 
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ระเบียบวาระที่ 4.10.5 เรือ่ งนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา
สาระสําคัญโดยยอ
วันที่ 8 มิถุนายน 2554 กองพัฒนานักศึกษาจัดพิธีถวายบังคมใหกับนักศึกษาชั้นปที่ 1
จัดกิจกรรมทั้งในภาคเชาและภาคบาย เริ่มตั้งแตเวลา 09.00 น. และขอเรียนเชิญคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย เขารวมพิธี ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ในเวลา 10.00 น.
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.10.6 เรื่องนําเสนอเพือ่ ทราบจากผูชวยอธิการบดีฝายบริหาร
สาระสําคัญโดยยอ
ตามที่ ม หาวิท ยาลัยมี ร ะบบการจัดจางครุภัณฑ ห ม อ แปลงไฟฟ าอาคารใหม สํานัก งาน
อธิการบดีจํานวน 1 ระบบ บัดนี้การไฟฟาสวนภูมิภาคไดดําเนินการติดตั้งกระแสไฟฟาเขาภายในอาคาร
เสร็จเรียบรอยแลว ในวันที่ 8 มิถุนายน 2554 ขอเชิญผูเกี่ยวของ คณะกรรมการตรวจรับ วิศวกรไฟฟา
ของบริษัทชาญนครจะดําเนินการทดลองระบบไฟฟาทั้งหมด
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องนําเสนอเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ 5.1 การจัดสรรอัตรากําลังบุคลากร (สายสนับสนุน) ปงบประมาณ พ.ศ.
2554
สาระสําคัญโดยยอ
ตามที่ ก องนโยบายและแผน ไดนําเสนอการจัดสรรอั ตรากําลังบุคลากร (สายสนับ สนุน)
ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2554 เมื่อวันที่ 27
เมษายน 2554 โดยมีมติใหคํานวณจัดตัวเลขใหมโดยใชหลักการซึ่งประกอบดวย
1. กรอบจัดสรรอัตราไมเกินกรอบ
2. จัดสรรตามโหลดภาระงานที่มีอยูกับจํานวนคนที่มีอยูโดยคิดภาระงานที่มีอยูมากใหจัดเพิ่ม
3. เมื่ อจัดสรรไปแลวการแลกเปลี่ยนกั นภายในใหเ ปนเรื่อ งการจัดระบบบริหารภายใน
หน วยงานกรณี ที่ ง านนั้ นยั ง ไม เ คยมี ค นทํ าให จัด เพิ่ ม เติ ม ได โ ดยให พิ จ ารณาลํ า ดับ ที่ 13 ก อ น และ
มอบหมายใหกองนโยบายและแผน สรุปประมวลหลักการคิดคํานวณอัตราใหมและนําเสนอพิจารณาซ้ํา
อีกครั้งหนึ่งในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
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ขอกฎหมาย
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ การสรรหา และ
การเลือกสรรพนักงานมหาวิทยาลัยและแบบสัญญาจางพนักงานมหาวิทยาลัย
ขอเสนอ / ญัตติ
กองนโยบายและแผน ขอความเห็นชอบการจัดสรรอั ตรากํ าลังบุคลากร (สายสนับสนุน)
ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 จํานวน 33 อัตรา
มติที่ประชุม
เห็นชอบการจัดสรรอัตรากําลังบุคลากร (สายสนับสนุน) ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 จํานวน
33 อัตรา โดยใหดําเนินการดังนี้
1. ดําเนินการสรรหาและบรรจุแตง ตั้งพนักงานมหาวิท ยาลัยตามประกาศมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ การสรรหา และการเลือกสรรพนักงานมหาวิทยาลัย
และแบบสัญญาจางพนักงานมหาวิทยาลัย
2. มอบหมายกองกลางดํา เนินการประกาศรั บ สมั ครบุค คลเพื่ อ สรรหาและเลือ กสรร
เปนพนักงานมหาวิทยาลัยตามเงื่อนไขและคุณสมบัติที่หนวยงานตองการและกําหนด จํานวน 15 วัน
3. มอบหมายหนวยงานที่ไดรับการจัดสรรอัตรากําลังบุคลากร (สายสนับสนุน) ดําเนินการ
สงคุณสมบัติของผูสมัครสอบ และรายชื่อคณะกรรมการออกขอสอบ รายชื่อคณะกรรมการสอบคัดเลือก
คณะกรรมการสอบสัมภาษณ คณะกรรมการตัดสินผล ใหเ สร็จสิ้นภายในวันพุธที่ 8 มิถุนายน 2554
สวนกําหนดการรับสมัครดําเนินการใหเสร็จสิ้นภายใน 3 สัปดาห

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
ระเบียบวาระที่ 6.1 รายงานผลการดําเนินการเรื่องโรงอาหาร
สาระสําคัญโดยยอ
ตามที่มหาวิทยาลัย มีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการเรื่องตามคําสั่งที่ 430/2554
ลงวันที่ 1 มิ ถุนายน 2554 เพื่อใหรีบดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของกับการคัดเลือกผูประกอบการจํา
หนว ยอาหารและเครื่ อ งดื่ ม ในโรงอาหี ใหทั น ภายในกํ าหนดเป ดภาคเรี ยนที่ 1/2554 นั้ น คณะ
กรรมการฯ ไดดําเนินการประชุม และปรึกษาหารือกันถึงแนวทางในการดําเนินการ เพื่อประโยชนของ
นักเรียน นักศึกษา บุคลากรและมหาวิทยาลัย และเพื่อใหเกิดความโปรงในและเปนธรรมในการคัดเลือก
ทั้งผูประกอบการรายเดิมและผูประกอบการรายใหมที่สนใจ คณะกรรมการมีความเห็นรวมกัน และ
นําเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ดังนี้
1. ดําเนินการคัดเลือ กผูป ระกอบการเพื่ อจําหนายอาหารและเครื่อ งดื่ม ในโรงอาหาร
ในระหวางวันที่ 610 มิถุนายน 2554 และเริ่มดําเนินการขายไดในวันจันทรที่ 20 มิถุนายน 2554
โดยคณะกรรมการไดจัดทําประกาศเพื่อพิจารณา
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2. คณะกรรมการไดจัดทําประกาศ เรื่อขอปฏิบัติและขอหามของผูประกอบการที่จําหนาย
อาหารและเครื่องดื่มในโรงอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยพิจารณาจากขอมูล 2
สวน คือ 1) จากหลักเกณฑทั่ว ๆ ไป ที่จําเปนและที่เกี่ยวของกับเรื่องโภชนาการ 2) เทียบเคียงจาก
ขอ มู ล ในประกาศของมหาวิ ท ยาลัย อื่ น ๆ ที่ มี ก ารดําเนิน การในเรื่ อ งเชน เดี ยวกั นกั บ มหาวิ ท ยาลั ย
รายละเอียดตามประกาศที่เสนอมาเพื่อพิจารณา
ขอกฎหมาย
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 31 (1) ใหอธิการบดีมีอํานาจและ
หนาที่บริห ารกิจการของมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามกฎหมายฯ มาตรา 31 (2) ควบคุมดูแลบุคลากร
การเงิน พัสดุ สถานที่และทรัพยสินอื่นของมหาวิทยาลัย
ขอเสนอ / ญัตติ
คณะกรรมการ ขอเสนอความเห็นเพื่อโปรดพิจารณา ดังนี้
1. พิจารณาประกาศเรื่องคัดเลือกผูประกอบการจําหนายอาหารและเครื่องดื่มในโรงอาหาร
และประกาศฯ เรื่องขอปฏิบัติและขอหามของผูประกอบการที่จําหนายอาหารและเครื่องดืม่ ในโรงอาหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
2. หากเห็นชอบโปรดลงนามในประกาศ เพื่อจักไดดําเนินการในสวนอื่นๆ ที่เกี่ยวของตอไป
3. แลวแตพิจารณาสั่งการ
อธิการบดี กลาววา มหาวิท ยาลัยมี ความตองการที่ จะปรับ ปรุงโรงอาหารใหมีคุณภาพดีขึ้น
แตเ นื่ อ งจากไม มี ผู รับ ผิด ชอบจึง มอบหมายผู อํ านวยการกองกลางแตง ตั้ ง หัว หนาสํ านัก งานคณบดี
ผูอํานวยการทั้ง 4 กองในฐานะที่เปนผูบ ริหารประจํามีหนาที่ตองดูแลและควรทราบถึง เหตุผลความ
จําเปนตางๆ และเพื่อรับทราบความคืบหนาและที่มาของการดําเนินการดังกลาว เพื่อใหสามารถดูแล
โรงอาหารตอไปไดมีหนาที่เสนอความคิดเห็นในการกําหนดหลักเกณฑตางๆ เกี่ยวกับโรงอาหาร
มติที่ประชุม
มอบหมายผูอํานวยการกองกลางนําขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหาร
มหาวิท ยาลั ย แก ไ ขปรั บ ปรุ ง ประกาศเรื่อ งคัด เลือ กผูป ระกอบการจํา หนา ยอาหารและเครื่อ งดื่ ม
ในโรงอาหารและเรื่องขอปฏิบัติและขอหามของผูประกอบการจําหนวยอาหารหรือเครื่องดื่มและนําเขา
คณะกรรมการดําเนินงานเรื่องโรงอาหารพิจารณาปรับปรุงเพิ่มเติมตอไป
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ระเบียบวาระที่ 6.2 มาตรการชวยเหลือกรณี ผศ. สุวิทย ไวยกุล
สาระสําคัญโดยยอ
คณะครุ ศ าสตร ไ ด แ จ ง ขอความช ว ยเหลื อ กรณี ผศ.สุ วิ ท ย ไวยกุ ล และมอบหมาย
รองอธิการบดีฝายวิชาการดําเนินการ จึงเห็นควรนําความคิดเห็นจากรองอธิการบดีฝายวิชาการเขาที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา
รองอธิการบดีฝายวิชาการ กลาววา คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมีคณะกรรมการ
พิจารณาทุนอยูสวนหนึ่งคือคณบดีทั้ง 4 คณะ ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา รองอธิการบดีฝาย
วางแผนและพัฒนา รองอธิการบดีฝายบริหาร มหาวิทยาลัยมีกองทุนตั้งแตป 2542 อยูจํานวนหนึ่ง
และมหาวิทยาลัยไดใชกองทุนนี้ในการผลิตผศ.ปริญญาเอกมาเปนเวลา 10 ป แตเนื่องจากในปจจุบันนี้
กองทุ น ไม เ พี ย งพอ กรรมการทุ นเห็นว าไม มี ร ะเบีย บจึง ไดดําเนิ นการจัดทํ าร างระเบียบเสนอต อ
สภามหาวิทยาลัยเมื่อป 2552 ซึ่งระเบียบฉบับดังกลาวพิจารณาจากประโยชนของมหาวิทยาลัยเปน
สําคัญ ไดกําหนดคุณสมบัติขอหนึ่ง คือ ผูรับ ทุ นตองมี อ ายุไม เ กิ น 45 ป ซึ่ งในทุ ก มหาวิท ยาลัยก็ จ ะใช
หลักเกณฑเดียวกันเกณฑดังกลาวไดมีการเทียบเคียงและมีการประกาศสาธารณะผานองคคณะบุคคล
และสภามหาวิทยาลัยแลวจึงประกาศใชและออกเปนประกาศมหาวิทยาลัย กรรมการทุนไดพิจารณา
ทุนอื่นๆ ที่จะสามารถพัฒนาผศ.ได คือทุนจากภายนอกของ สกอ. แตปรากฏวา ผศ.ไมมีคุณสมบัติตาม
หลักเกณฑที่ สกอ. กําหนด เชน การลาเรียนเปนตน ในการนี้มีความตองการใหผานการพิจารณาจาก
คณะกรรมการบริห ารมหาวิ ท ยาลัยก อ น เพื่ อ ใหค ณะกรรมการทุ นไดรับ ทราบวา มหาวิท ยาลัย มี
งบประมาณหรือไมหรือเพื่ อหาชองทางอื่นเพื่อพั ฒนาอาจารย ในกรณีที่ผ ศ.สุวิทย ไวยกุ ลเสนอมา
มีขอเสนอ 2 ประเด็น คือ 1. การใหความชวยเหลือคาลงทะเบียนตามจํานวนเปอรเซ็นตซึ่งตามขอบังคับ
หรือระเบียบของมหาวิทยาลัยมีไดหรือไมไดตลอดหลักสูตร 2. การใหยืมเงินคาลงทะเบียนในสวนที่
เหลือจากมหาวิทยาลัยไมไดสนับสนุนตลอดหลักสูตรโดยไมคิดดอกเบี้ยโดยหักหนี้หลังสําเร็จการศึกษา
ควรที่จะพิจารณาวาควรมีแนวทางดังกลาวหรือไม เพื่อใหคณะกรรมการทุนจัดทํา(ราง)ระเบียบหรือ
พิจารณาตอไป
อธิ การบดี กลาววา เรื่อ งการใหทุ นการศึก ษามีร ะเบียบของมหาวิท ยาลัย สวนกรณี
ผศ.สุวิทย ไวยกุ ล ไมเ ปนไปตามระเบียบหรือหลักเกณฑ ที่ กําหนดไว หากจะดําเนินการตามความ
ต อ งการอั น ดั บ แรกต อ งจั ด ทํ า ระเบี ย บให เ ป ด โอกาสได อั น ดั บ ที่ ส องใช ช อ งทางอื่ น คื อ นํ า เข า
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อนํามติที่ประชุมในการดําเนินการตามขอเสนอ
มติที่ประชุม
มอบหมายคณะกรรมการพิจารณาทุนยกรางระเบียบวาดวยกองทุนพัฒนาบุคลากรและกูย มื
เพื่อการศึกษาของบุคลากรโดยนําเสนอขออนุมัติเงินงบประมาณจากสภามหาวิทยาลัยตอไป
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ระเบียบวาระที่ 6.4 กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 13/2554
สาระสําคัญโดยยอ
เลขานุ ก ารคณะกรรมการบริห ารมหาวิ ท ยาลั ยนําเสนอปฏิ ทิ นเพื่ อ หารือ เรื่อ งกํ าหนด
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 13/2554
ขอเสนอ/ญัตติ
ขอความเห็นชอบกําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 13/2554
วั น อั ง คารที่ 21 มิ ถุ น ายน 2554 เวลา 13.30 น. ณ ห อ งประชุ ม 1 มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา
มติที่ประชุม
รับทราบ
ปดประชุมเวลา เวลา 18.00 น.
รศ.วันทนีย แสนภักดี
นางสาวนงคราญ ปนแกว
นางสาวปยะนุช แสงมะฮะหมัด
นางสาวภัครินทร ภิญญา

ผูตรวจบันทึกการประชุม
ผูบันทึกการประชุม
ผูบันทึกการประชุม
จัดทํารายงานการประชุม
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