
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  ครั้งท่ี  15 

[2-2] 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ 14/2553 

วันอังคารที่  17 สงิหาคม พ.ศ. 2553 เวลา 13.30-18.00 น. 
ณ หองประชมุ 1 มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรอียุธยา 

-------------------------------------------------- 
ผูท่ีมาประชุม 
1.  ดร.บูรพาทิศ  พลอยสุวรรณ  อธิการบดี  ประธาน 
2.  รศ.วันทนีย  แสนภักดี  รองอธิการบดีฝายบริหาร  กรรมการ 
3.  นายจิรศกัดิ์  ชุมวรานนท  รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา  กรรมการ 
4.  ผศ.ดร.วิมลพรรณ  รุงพรหม  รองอธิการบดีฝายวิชาการ  กรรมการ 
5.  ดร.ชิดชยั  สนั่นเสยีง  รองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ  กรรมการ 
6.  นายสุนทร  โภชฌงค  รองอธิการบดีฝายกิจการนักศกึษา  กรรมการ 
7.  นายทวีศักดิ์  จริตควร  ผูชวยอธิการบดีฝายบริหาร  กรรมการ 
8.  ดร.อมรรัตน  สนั่นเสยีง  คณบดีคณะครุศาสตร  กรรมการ 
9.  นางอรัญญา  จงกลรัตน  (แทน)คณบดีคณะมนษุยศาสตรและ 

สังคมศาสตร  กรรมการ 
10. นางนันทนิธิ์  สิ้วอินทร  (แทน) คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  กรรมการ 
11. รศ.ดร.นพวรรณ      ธีระพันธเจริญ  คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  กรรมการ 
12. ผศ.จินตนา  เวชมี  ผูอํานวยการสถาบันวจิัยและพัฒนา  กรรมการ 
13. ผศ.พันทิพา  มาลา  ผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา  กรรมการ 
14. นายชยัพฤกษ  ชูดํา  ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี 

สารสนเทศ  กรรมการ 
15. ดร.ภควดี  สุขอนันต  ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการ 

บัณฑิตศึกษา  กรรมการ 

ผูเขารวมประชุม 
นางสุนทรี  โพธิกุล
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เปดประชุม เวลา 13.30 น. 
ประธานพิจารณาจํานวนกรรมการที่มาประชุมและเห็นวาครบองคประชุมแลวจึงเปด 

การประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ 

ระเบียบวาระที่ 1.1  (ราง) แผนแมบททางกายภาพ 

สาระสําคัญโดยยอ 
มหาวิทยาลัยไดจัดทํา  ( ร าง )  แผนแมบททางกายภาพ  มหาวิทยาลัยขอให 

มหาวิทยาลัยขอนแกน มาเปนที่ปรึกษาในการจัดทําแผนแมบทดังกลาว  โดยทําการศึกษาสภาพ 
ปจจุบันและความตองการการพัฒนาในอนาคตแลวยกรางและนําเสนอแผนแมบท  ซึ่งจะจัดประชุม 
ประชาพิจารณในวันพุธที่  18  สิงหาคม  2553  เวลา 13.30 น. ณ หองประชุมตนโมก อาคาร 
บรรณราชนครินทร  ในการนี้ไดมอบหมายใหคณะผูบริหารแจงใหคณาจารยในคณะไดรับทราบดวย 
และมอบหมายรองอธิการบดีฝายบริหารทําหนังสือเชิญประชุมแจงไปยังแตละคณะใหรับทราบอีก 
ทางหนึ่ง 

มติ/ความเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่  1.2  ขอบขายพันธกิจและภาระหนาที่ของสวนราชการใน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

สาระสําคัญโดยยอ 
ที่ผานมาการเสนอหรือการเขียนพันธกิจและขอบขายภาระหนาที่  มีการคิดหรือ 

การเขียนที่ตางกัน  จึงควรปรับใหอยูในแบบแผนเดียวกัน  มหาวิทยาลัยจึงไดจัดทํายกรางขอบขาย 
พันธกิจและภาระหนาที่ของทุกสวนราชการโดยไดจัดสงเปนบันทึกขอความไปแลว  ปรากฏวามีเพียง 
สํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาที่ตอบกลับมา  จึงไดเขียนลงในจดหมายขาวสื่อสารสาระฉบับ 
ที่ 2(5) เพื่อตองการใหคณาจารยและผูที่เกี่ยวของไดรับทราบดวยวาที่มาของการกําหนดภาระหนาที่ 
โดยนํามาจากเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และนํามาผนวกกับพันธกิจ 
ของมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติ  นํามาสังเคราะหเปนขอบขายพันธกิจกําหนดภาระหนาที่ 
โดยใชโครงสรางของมหาวิทยาลัยตามพระราชบัญญัติ  และเปนกรอบหลักใหเปนไปตามภาระ
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ของสวนราชการโดยมีวัถตุประสงคเพื่อใหแตละคณะพิจารณาปรับปรุงเพิ่มเติมใหมีความชัดเจนและ 
เปนกรอบในการทํางาน  ซึ่งเอกสารที่นําเสนอไดมอบหมายคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและ 
คณาจารยชวยตรวจสอบเพื่อจะไดนําความเห็นมาทําประกาศอยางเปนทางการตอไป 

มติ/ความเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่  1 .3  ความก าวหน าของบุ คลากรมหาวิทยาลัยราชภั ฏ 
พระนครศรีอยุธยา 

สาระสําคัญโดยยอ 
บุคลากรของมหาวิทยาลัยกลุมหนึ่งคืออาจารยประจําตามสัญญา  ซึ่งเงื่อนไขการจาง 

เปนไปตามระเบียบวาดวยการจางลูกจางชั่วคราว  มหาวิทยาลัยไมไดเปนผูกําหนดเงื่อนไขแตเปนไป 
ตามระเบียบราชการและสถานะการเงินรายไดของมหาวิทยาลัย  เนื่องจากพนักงานยังไมเขาใจใน 
เรื่องดังกลาว  มหาวิทยาลัยจึงขอนําเสนอขอมูลใหรับทราบจากจดหมายขาวสื่อสารสาระฉบับที่ 2(5) 

โดยในปงบประมาณ 2554  คาดวาจะไดรับจัดสรรงบประมาณสําหรับรับหรือบรรจุ 
พนักงานมหาวิทยาลัยจํานวน 3 เดือน (บรรจุไดประมาณเดือนกรกฎาคม  2554)  สายวิชาการ 
จํานวน  34  อัตรา  สายสนับสนุนจํานวน  33 อัตรา ซึ่งกระบวนการในการพิจารณาจะมอบอํานาจ 
ใหกับคณบดี  ผูอํานวยการหรือหัวหนาสวนราชการขั้นตนเปนผูพิจารณาเลือกแนวทางในการ 
ดําเนินงานโดยคํานึงถึงประโยชนของ คณะ สถาบัน/สํานักหรือหนวยงานเปนหลัก  ซึ่งงบประมาณ 
ป 2553 รัฐบาลจัดสรร มาให 8 เดือน แตมหาวิทยาลัยตองบริหารจัดการจายใหครบ 12 เดือน  ทําให 
ในปงบประมาณ 2554  จะกําหนดใหทราบตั้งแตตนปวาจะยังไมมีการบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัย 
จนถึงเดือนกันยายน  2554 เพื่อที่จะบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัยตามจํานวนที่ไดรับงบประมาณ 
จัดสรรจํานวน 3 เดือน 

มติ/ความเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 13/2553 

สาระสําคัญโดยยอ 
เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย นํา เสนอรายงานการประชุม
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คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่  13/2553  เพื่อขอใหที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร 
มหาวิทยาลัยพิจารณารับรองรายงานการประชุม 

ความเปนมา/เรื่องเดิม/ขอเท็จจริง 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยไดมีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

ครั้งที่  13/2553  เมื่อวันอังคารที่  3  สิงหาคม  2553 ณ หองประชุม  1 มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พระนครศรีอยุธยา 

ขอเสนอ/ญัตต ิ
ขอรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่  13/2553 

เมื่อวันอังคารที่ 3 สิงหาคม  2553 ณ หองประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

มติท่ีประชุม 
รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 13/2553 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งท่ี 13/2553 

-ไมมี- 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4.1 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะครุศาสตร 

สาระสาํคัญโดยยอ 
-ไมมี- 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
-ไมมี-
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ระเบียบวาระท่ี 4.2  เรื่องนําเสนอเพือ่ทราบจากคณบดีคณะมนุษยศาสตรและ 
สังคมศาสตร 

สาระสาํคัญโดยยอ 
-ไมมี- 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
-ไมมี- 

ระเบียบวาระท่ี 4.3  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

สาระสาํคัญโดยยอ 
คณะวิทยาการจัดการมีแนวทางในการจัดทําแผนยุทธศาสตรระยะ 15 ป และจะดําเนินการ 

ในวันอังคารที่ 31 สิงหาคม 2553ณ สวนน้ํารีสอรท  อําเภอบางปะอิน  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4.4  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะวิทยาศาสตรและ 
เทคโนโลย ี

สาระสําคัญโดยยอ 
1.  วันที่ 16-18  สิงหาคม  2553 คณะวิทยาศาสตรฯ ไดจัดงานสัปดาหวิทยาศาสตรขึ้น 

และขอขอบคุณคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยที่ไดรวมวางพานพุม  การจัดกิจกรรมคร้ังนี้พบวา 
มีผูใหความสนใจในกิจกรรมทุกๆ กิจกรรมที่จัด  มีผูเขาชมและมีผูสมัครเขามารวมกิจกรรมมากกวาทุกป 
ที่ผานมา  ซึ่งในวันพุธที่ 18 สิงหาคม 2553  เวลา 13.00น. จะมีการตอบปญหารอบสุดทาย  โดยมีการแจก 
รางวัลและใบประกาศในเวลา 15.00น. การจัดงานสัปดาหวิทยาศาสตรโดยคณะวิทยาศาสตรฯ  ดําเนินการ 
จัดงานเปนประจําทุกป 

2.  วันที่ 23-24  สิงหาคม  2553  คณะจะมีการจัดการความรูเกี่ยวกับงานวิจัยใหกับ 
คณาจารยของคณะ  เปนการวิจัยในชั้นเรียนและการเขียนหัวขอการวิจัย  การทําบทคัดยอและการเขียน 
บทความภาษาอังกฤษ  โดยไดรับความอนุเคราะหจากผศ.จินตนา  เวชมีและผศ.ดร.ยุวดี  วงษทน  เปน 
วิทยากร  เพื่อที่จะพัฒนาอาจารยในคณะ
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3.  วันที่  1  กันยายน  2553  คณะวิทยาศาสตรฯไดรวมมือกับคณะมนุษยศาสตรฯ 
และคณะวิทยาการจัดการ  ดําเนินการในโครงการสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัย  โดยมีอาจารย 
จากทั้ง 3 คณะ  จํานวน 30 ทาน ไปศึกษาดูงานการจัดสหกิจศึกษาที่บริษัท เวสเทิรน ดิจิตอล จํากัด 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4.5  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา 

สาระสําคัญโดยยอ 
1.  วันที่ 16-17  สิงหาคม  2553  สถาบันอยุธยาศึกษารวมกับคณะครุศาสตรจัดอบรมครู 

เรื่องรําโทนและรําวงมาตรฐาน เวลา 08.00-16.00น. ณ เรือนไทย สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎ 
พระนครศรีอยุธยา

2.  วันที่ 20 สิงหาคม 2553  โครงการเสวนาทางวิชาการ เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับ 
ชุมชน ตั้งแตเวลา08.00 16.30น.ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

3.  หนังสือเรียนเชิญคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  เขารวมพิธีเปดและงานเลี้ยงรับรอง 
การประชุมประจําปเครือขายหนวยอนุรักษฯ5ภาค ในวันที่  27 สิงหาคม 2553  เวลา 09.00น. และงานเลี้ยง 
รับรอง เวลา19.00น.ณ หองประชุมกรุงศรีอยุธยา1โรงแรมกรุงศรีริเวอร  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4.6  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ 
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

สาระสําคัญโดยยอ 
เมื่อวันที่  10-11  สิงหาคม  2553  ที่ผานมาเปนวันสัปดาหหองสมุดและสงเสริมการอาน 

และขอขอบคุณผูบริหารทุกทานที่ใหเกียรติรวมงานในพิธีเปด  ในการจัดงานไดรับความรวมมืออยางดี 
จากเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนที่มหาวิทยาลัยไดจัดทําหองสมุดใหไดสงโครงการรักการอานของแต 
ละโรงเรียนมานําเสนอดวย
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มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4.7  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผูอํานวยการสถาบันวิจัยและ 
พัฒนา 

สาระสําคัญโดยยอ 
1. สถาบันวิจัยและพัฒนาไดเชิญคณะกรรมการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัยประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2554 ไดประชุมจัดสรรทุนเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2553 มีมติใหจัดสรรทุนแตละโครงการดังนี้ 

ลําดับ
ท่ี  ชื่อขอเสนอโครงการ 

งบประมาณท่ี 
สนับสนุนให 
ดําเนินการ 
วิจัย 

เพิ่ม10 % เพื่อเปนคา 
ดําเนินการ นําเสนอการตรวจ 
ผลงานของผูทรงคุณวุฒิและ 
การทํางานการบริหารจัดการ 
ท่ีเกี่ยวของกับงานวิจัย 

รวมงบท่ี 
ไดรับการ 
สนับสนุน 

1  ศักยภาพของจุลินทรียทองถิ่นเพื่อระบบการเกษตรแบบยั่งยืนใน 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดอางทอง (ชุดโครงการ) 

800,000  80,000  880,000 

2  ฐานขอมูลเชิงพื้นท่ีแหลงทองเท่ียวเชิงเกษตรในจังหวัด 
พระนครศรีอยุธยา 

250,000  25,000  275,000 

3  การพัฒนาอิฐทนไฟ จากดินบางปะหัน ดินขาว ทรายและขี้เลื่อย 
เพื่อใชทําเตาเผา 1,300 องศาเซลเซียส 

290,000  29,000  319,000 

4  การวิจัยเชิงปฏิบัติการอยางมีสวนรวมของผูสูงอายุท่ีมีจิตอาสาใน 
ชมรมผูสูงอายุเพื่อ สงเสริมสุขภาพและปองกันปญหาสุขภาพของ 
ผูสูงอายุ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

250,000  25,000  275,000 

5  การยอยสลายสารประกอบฟนอลในนํ้าท้ิงจากโรงงานอุตสาหกรรม 
โดยใชกระบวนการโฟโตคะตะไลซิส 

300,000  30,000  330,000 

6  การพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการทองเท่ียวสีเขียว: กรณีศึกษา 
วิสาหกิจชุมชนการทองเท่ียว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ 
อางทอง 

395,000  39,500  434,500 

7  การพัฒนารูปแบบการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษา 
เพื่อสืบสานภูมิปญญาดานภาษาและวรรณกรรมทองถิ่น 

360,000  36,000  396,000 

8  อยุธยาเมืองมรดกโลกภายใตยุทธศาสตรพัฒนาอยางยั่งยืน  300,000  30,000  330,000 
9  การพัฒนากระบวนการผลิตเพื่อยกระดับคุณภาพปลาเค็ม  300,000  30,000  330,000 
10  โครงการวิจัยในพื้นท่ีสามบัณฑิต โดยมีเงื่อนไขคือ 

1)ทีมวิจัยจาก 4 คณะ 
2)ตอบโจทยและสนองตอ - เศรษฐกิจพอเพียง 

-  ชุมชนเขมแข็ง 
- เศรษฐกิจสรางสรรค 

410,000  43,800  453,800 

รวม  3,655,000  368,300  4,023,300
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2.  การนําเสนอผลงานวิจัยแหงชาติป 2553 (Thailand research Expo 2010) จะจัด 
ขึ้นระหวางวันที่ 26-30 สิงหาคม  2553  ซึ่งมีอาจารยของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ไดรับทุนในป 2552 จะไปนําเสนอผลงาน  และสถาบันวิจัยและพัฒนาขอเชิญชวนอาจารยคณะ 
ตางๆ เขารวมรับฟงการบรรยายเพื่อในปตอไปจะไดมีการสรางสรรคงานวิจัยเพิ่มมากขึ้น สวนขอมูล 
และหนังสือเชิญทางสถาบันวิจัยฯ จะแจงทุกคณะอีกครั้งหนึ่ง 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.8  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผูอํานวยการสํานักงาน 
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 

สาระสําคัญโดยยอ 
สํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตจัดอบรมเรื่องการจัดทํารูปแบบและการพิมพ 

วิทยานิพนธ  และการใชโปรแกรมโซทาโรในการจัดทําเอกสารอางอิงและบรรณานุกรม  โดยในการ 
จัดทําวิทยานิพนธใหกับนักศึกษาปริญญาโทที่ไดทําการเสนอเคาโครงวิทยานิพนธเรียบรอยแลว 
มีนักศึกษาจํานวน  65  คน ซึ่งมีการจัดอบรมในรอบแรก เมื่อวันอาทิตยที่ 15  สิงหาคม  2553 
ที่ผานมา เวลา 09.00-12.30 น. ณ อาคาร 100 ป  และโปรแกรมโซทาโร จะมีการจัดอบรม 
ในวันอาทิตยที่ 22  สิงหาคม  2553  เวลา 09.00-12.30 น.  ณ อาคาร 100 ป  โดยมี ผศ.ธนู 
บุญญานุวัตน เปนวิทยากร 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.9  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผูอํานวยการสํานักงานอธิการบด ี

สาระสําคัญโดยยอ 
ขอมูลลูกจางชั่วคราวจากเงินรายไดมหาวิทยาลัยทุกประเภท  ซึ่งกองกลางไดรวบรวมขอมูลโดยมี 

วัตถุประสงคเพื่อใชเปนฐานในการวางแผนการจายคาจางคาตอบแทนใหมีความเหมาะสม  และการบริหารงาน 
บุคคลใหมีประสิทธิภาพตอไป
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มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4.10  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีและผูชวย 
อธิการบดี 

ระเบียบวาระท่ี 4.10.1  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝายบริหาร 

สาระสําคัญโดยยอ 
-ไมมี- 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
-ไมมี- 

ระเบียบวาระท่ี 4.10.2  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝายวางแผน 
และพัฒนา 

สาระสําคัญโดยยอ 
1.  สรุปสาระสําคัญจากการประชุมสัมมนา  แลกเปลี่ยนและรับฟงความคิดเห็นการจัดทํา 

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 15 ป  ( พ.ศ. 2554-2568) เมื่อวันพุธที่  21 
กรกฎาคม  2553 ณ หองประชุมตนโมก อาคารบรรณราชนครินทร  มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พระนครศรีอยุธยา  สรุปประเด็นสําคัญ  ดังนี้ 

1.1  การรองรับการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วทางดานโครงสรางประชากร เทคโนโลยี 
สารสนเทศ  การเกิดอุตสาหกรรมใหมและการขยายตัวของกรุงเทพฯ ออกสูปริมณฑล 

1.2  เรื่องของอาเซียน  ที่ตองมองทั้งมุมที่เปนโอกาสและคูแขง 
1.3  รูปแบบการเรียนการสอนในอนาคตที่ตองมุงการเรียนรูคูการปฏิบัติและมุงเนนสาย 

อาชีพเพิ่มมากขึ้น เชน อิเล็กทรอนิกส  วิศวกรรมศาสตร ฯลฯ รวมทั้งการจัดการศึกษาแบบสหกิจศึกษา 
1.4  อยาทิ้งความเปนครู  และตองสรางความเปนผูนําและความเขมแข็งทางการศึกษา 

สายครู 
1.5  ความเปนมรดกโลกตองเชี่ยวชาญทั้งเรื่องอยุธยาศึกษาและมรดกโลกโดยรวม 
1.6  การปรับเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยดานสังคมศาสตรเปนมหาวิทยาลัยดาน 

เทคโนโลยี
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1.7  การเปดคณะแพทยศาสตรและคณะพยาบาลศาสตร 
1.8  การพัฒนาบุคลากรในดานคุณภาพทางวิชาการ  พัฒนาผูสอนใหมีคุณวุฒิ 

ปริญญาเอกทั้งหมด 
1.9  การเปดสอนหลักสูตรดานศาสนาหรือภาษาอาหรับ 
1.10 การพัฒนาคุณภาพบัณฑิตใหสอดคลองและตรงตามความตองการของ 

ตลาดแรงงาน 
1.11 การขยายวิทยาเขต (Campus)  โดยรวมมือกับชุมชน ทองถิ่น 
1.12 การเปดหรือจัดตั้งศูนยฝกอบรมหรือศูนยเศรษฐกิจพอเพียงในศูนยสามบัณฑิต 
1.13 การทําผลงานวิจัยเพื่อชวยแกปญหาสังคมและชุมชน 
1.14 การบริหารงานในเชิงรุก 
1.15 การขยายหรือกระจายอํานาจในการบริหารจัดการ 

ประเด็นตางๆเพื่อใชประโยชนในการจัดทําแผนของหนวยงานตาง ๆ  กองนโยบายและแผน 
จะนําขอมูลเหลานี้สังเคราะหสงเปนกรอบแผนสงใหหนวยงานตาง ๆ ในสัปดาหนี้ตอไป 

2.  กองนโยบายและแผนไดเขาเยี่ยมหนวยงานเพื่อรับทราบปญหาและอุปสรรคในการ 
ดําเนินงานเกี่ยวกับแผนและงบประมาณโดยเขาพบเกือบทุกหนวยงานแลวและจะเขาพบสํานัก 
วิทยบริการฯ  ในวันพุธที่ 18  สิงหาคม  2553  เปนหนวยงานสุดทาย 

3.  โครงการตางๆที่กองนโยบายและแผนไดตรวจสอบใหเบื้องตน  ซึ่งขณะนี้ไดทําการ 
สงคืนใหหนวยงานตาง ๆ  ไดทําการแกไขตามขอเสนอแนะหรือขอแนะนําตางๆ  เพื่อปรับปรุงแกไข 
ใหถูกตองขอใหสงกองนโยบายและแผนภายในวันศุกรที่ 20  สิงหาคม  2553  โดยสัปดาหหนาจะ 
ดําเนินการในกระบวนการวิเคราะหตอไป 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4.10.3  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝายวิชาการ 

สาระสําคัญโดยยอ 
1.  พระราชกฤษฎีกา  วาดวยปริญญาในสาขาวิชา  อักษรยอสําหรับสาขาวิชา  ครุยวิทย 

ฐานะ  เข็มวิทยฐานะ  และครุยประจําตําแหนง  ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  พ.ศ. 
2553  ซึ่งรางนี้มหาวิทยาลัยไดเสนอตั้งแตป  2551  ไดทูลเกลาฯและลงประปรมาภิไธย เมื่อวันที่ 14
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มิถุนายน 2553  ซึ่งในปนี้มหาวิทยาลัยจะมีบัณฑิตที่จบและสามารถแตงครุยปริญญาที่ตราในราง 
พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ได 

2.  หลักสูตรที่ยังไมปรากฏในรางพระราชกฤษฎีกาหากจะเสนอในราชกฤษฎีกาจะตอง 
เสนอหลักสูตรใหผานกอนตองทําประกอบรางพระราชกฤษฎีกานี้ขึ้นมาดวย  โดยจะชี้แจงใหคณบดี 
ใหรับทราบถึงขั้นตอนการปฏิบัติตอไป 

3.  ไดมีการประชุมคณะกรรมการวางแผนการรับสมัครนักศึกษาประจําปการศึกษา 
2554  โดยผลการประชุมมหาวิทยาลัยมีการรับทั้ งหมดประเภทโควตา รอบที่  1  รอบที่  2 
แอดมิสชั่นกลางและทุนภาคใต  ในปนี้จะรับโควตากอนมีกําหนดการอยูในเอกสารเพิ่มเติม  รอบที่ 2 
จะจัดประชุมในคราวตอไป 

4.  มีหลายหลักสูตรที่ยังไมเขาใจ  เชน หลักสูตรภาษาไทย  จุลชีววิทยายังเปดรับไมได 
เนื่องจากหลักสูตรยังไมผานสภา  แตยังสามารถเปดเพิ่มเติมไดในภายหลัง 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4.10.4  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝายวิจัยและ 
บริการวิชาการ 

สาระสําคัญโดยยอ 
-ไมมี- 

มติ/ความเห็นของท่ีประชุม 
-ไมมี- 

ระเบียบวาระท่ี 4.10.5  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝายกิจการ 
นักศึกษา 

สาระสําคัญโดยยอ 
-ไมมี-
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มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
-ไมมี- 

ระเบียบวาระท่ี 4.10.6  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผูชวยอธิการบดีฝายบริหาร 

สาระสําคัญโดยยอ 
-ไมมี- 

มติ/ความเห็นของท่ีประชุม 
-ไมมี- 

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องนําเสนอเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระที่  5.1 พิจารณารางบันทึกขอตกลงความรวมมือระหวางคณะ 
วิทยาศาสตรและ เทคโน โลยี  มหาวิทยา ลัยราชภั ฏ 
พระนครศรีอยุธยากับวิทยาลัยครูหลวงพระบาง 

สาระสําคัญโดยยอ 
ตามที่คณะวิทยาศาสตรฯ  ไดรับอนุญาตใหดําเนินการโครงการสูความเปนสากลกับ 

วิทยาลัยครูหลวงพระบาง  สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  ระหวางวันที่ 16-21 กันยายน 
2553 นั้น  คณะไดเจรจาการสรางความรวมมือดานวิชาการ เบื้องตนระหวางสองหนวยงานกับคณะ 
ผูบริหารของวิทยาลัยครูหลวงพระบาง  จากนั้นคณะไดนําขอเสนอและประเด็นตางๆจากการเจรจา 
บรรจุลงในรางบันทึกขอตกลงความรวมมือดังกลาวและไดนําเสนอใหคณะกรรมการประจําคณะ 
พิจารณาแลวในวันที่ 9  สิงหาคม  2553  โดยคณะกรรมการประจําคณะมีมติเห็นชอบ  และเห็นวามี 
ประเด็นที่เกี่ยวของที่ตองผานการพิจารณาเห็นชอบจากมหาวิทยาลัย 

ขอเสนอ/ญัตติ 
พิจารณาเห็นชอบรางบันทึกขอตกลงความรวมมือระหวางคณะวิทยาศาสตรและ 

เทคโนโลยี  มหาวิทยาราชภัฏพระนครศรีอยุธยากับวิทยาลัยครูหลวงพระบาง 

มติท่ีประชมุ 
เห็นชอบในหลักการ  โดยมอบหมายคณบดีคณะวิทยาศาสตรฯ เพิ่มเติมขอมูลใหมี 

ความชัดเจน ดังนี้
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1. ขอมูลสภาพปญหาความตองการของทั้งสองฝายในทุกมิติ 
2. พิจารณาความตองการตางๆ มีความตองการใดสอดคลองกัน 
3. ความตองการที่ตรงกันเกี่ยวของกับหนวยใดใหมีสวนรวมในการพิจารณา โดยนําขอมูลทั้ง 

3 ประเด็นมาเขียน MOU 
มอบหมายทุกหนวยงานที่มีMOU  ใหศึกษารวบรวมขอมูลการดําเนินงานที่ผานมานํามา 

ประเมินผลและนําเสนอเพื่อพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยครั้งตอไป 

ระเบียบวาระที่ 5.2  พิจารณาการจัดต้ังหนวยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

สาระสําคัญโดยยอ 
ตามมติคณะรัฐมนตรี ที่ สร. 0201/ว78  ลงวันที่  19  สิงหาคม 2519  กําหนดให 

หนวยงานที่เปนกระทรวง ทบวง กรมและสวนราชการที่เทียบเทามีตําแหนงอัตรากําลังเพื่อทําหนาที่ 
เปนผูตรวจสอบภายในของสวนราชการ  และเพื่อใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง  วาดวย 
การตรวจสอบภายในสวนราชการ พ.ศ. 2551  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเปนหนวยงาน 
หนึ่งที่มีฐานะเทียบเทากรมซึ่งตองมีผูตรวจสอบภายใน 

ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงจัดตั้งหนวยตรวจสอบภายในขึ้นเพื่อเปนหนวยงานที่มีหนาที่ 
ในการใหความเชื่อมั่นและใหคําปรึกษา  อยางเที่ยงธรรมและเปนอิสระ  เพื่อเพิ่มคุณคาประเมิน และ 
ปรับปรุงประสิทธิภาพของการควบคุมภายใน  ประเมินการบริหารความเสี่ยงและการกํากับดูแลอยาง 
เปนระบบ  และเปนระเบียบ  ประเมินผลดานประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  และความคุมคาของ 
โครงการตางๆ สนับสนุนการปฏิบัติงานและการดําเนินงาน ดานตาง ๆ ใหสอดคลองกับนโยบาย 
กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง ของมหาวิทยาลัย 

ขอเสนอ/ญัตติ 
พิจารณาการจัดตั้งหนวยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

มติท่ีประชมุ 
เห็นชอบในหลักการ  โดยที่ประชุมมีความเห็นใหปรับปรุงเรื่องการจัดองคการ 

การกําหนดโครงสรางใหสอดคลองกัน  การปรับปรุงเอกสารตางๆใหมีความชัดเจน การพิจารณา 
อัตรากําลังใหพิจารณาโดยยึดกรอบภาระงานและการวิเคราะหงานมาประกอบดวย
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ระเบียบวาระท่ี 5.3 ขอความเห็นชอบในการจางเหมาบริการรักษาความปลอดภัย 

สาระสําคัญโดยยอ 
ตามที่กองกลาง  ไดรายงานผลการดําเนินการปรับปรุงสัญญาและเงื่อนไขการรักษา 

ความปลอดภัยบริ เ วณมหาวิทยาลัย   และกองกลางไดรับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย 
ใหนําเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย พิจารณาเห็นชอบ 

เพื่อนําเสนอสภามหาวิทยาลัย  พิจารณาในวันพุธที่ 18 สิงหาคม  2553 

ขอเสนอ/ญัตต ิ
ขอความเห็นชอบในการจางเหมาบริการรักษาความปลอดภัย 

มติท่ีประชมุ 
เห็นชอบ   โดยมอบหมายผูอํานวยการกองกลางนําความเห็นและขอเสนอแนะจากที่ประชุม 

ไปปรับ (ราง) สัญญา และรายละเอียดแนบทายสัญญาใหครบถวน  และจัดทําโครงการจางเหมาบริการ 
รักษาความปลอดภัย  เพื่อขออนุมัติกรอบวงเงินจากสภามหาวิทยาลัยในวันพุธที่ 18  สิงหาคม 2553 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอื่นๆ 
ระเบียบวาระที่  6.1  กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

ครั้งที่ 15/2553 

สาระสําคัญโดยยอ 
เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนําเสนอปฏิทินเพื่อหารือเรื่องกําหนด 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 15/2553 

ขอเสนอ/ญัตต ิ
ขอความเห็นชอบกําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 15/2553 

วันอังคารที่  31  สิงหาคม  2553  เวลา  13.30 น. ณ  หองประชุม  1 มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พระนครศรีอยุธยา
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ปดประชุมเวลา เวลา  18.00 น. 
รศ.วันทนีย  แสนภักดี  ผูตรวจบันทึกการประชุม 
นางสาวภัครินทร  ภิญญา  ผูบันทึกการประชุม 
นางสาวนงคราญ  ปนแกว  ผูบันทึกการประชุม 
นางสาวปยะนชุ  แสงมะฮะหมัด  ผูบันทึกการประชุม




