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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ 17/2553 

วันอังคารที่  28 กันยายน พ.ศ. 2553 เวลา 13.30-18.00 น. 
ณ หองประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

-------------------------------------------------- 

ผูที่มาประชุม 
1. ดร.บูรพาทิศ   พลอยสุวรรณ อธิการบดี    ประธาน 
2. รศ.วันทนยี    แสนภักดี รองอธิการบดีฝายบริหาร    กรรมการ 
3. นายจิรศักด์ิ   ชุมวรานนท รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา    กรรมการ 
4. ดร.ชิดชัย  สนั่นเสียง รองอธิการบดีฝายวิจยัและบริการวิชาการ กรรมการ 
5. นายทวีศักด์ิ  จริตควร ผูชวยอธกิารบดีฝายบริหาร    กรรมการ 
6. ดร.อมรรัตน  สนั่นเสียง คณบดีคณะครุศาสตร    กรรมการ 
7. ผศ.วิชชุกร   นาคธน       คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร      กรรมการ 
8. รศ.ลํายอง  ปล่ังกลาง      คณบดีคณะวิทยาการจัดการ                         กรรมการ 
9. รศ.ดร.นพวรรณ      ธีระพนัธเจริญ คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี      กรรมการ 
10. นางสาวฤดี  เสริมชยุต (แทน) ผูอํานวยการสถาบันวจิัยและพัฒนา    กรรมการ 
11. นายชัยพฤกษ  ชูดํา ผูอํานวยการสํานักวทิยบริการและเทคโนโลยี 

    สารสนเทศ     กรรมการ 
12. ดร.ภควดี   สุขอนันต ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  กรรมการ

  

ผูไมมาประชมุ 
1. ผศ.ดร.วมิลพรรณ รุงพรหม รองอธิการบดีฝายวิชาการ                             กรรมการ 
2. นายสุนทร  โภชฌงค รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา                 กรรมการ 
3. ผศ.พนัทิพา  มาลา ผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา   กรรมการ 
 
ผูเขารวมประชุม 
1. นางสุนทรี  โพธิกุล 
2. นายสราวุธ  คําสัตย             
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เปดประชุม เวลา 13.30 น. 
 ประธานพิจารณาจํานวนกรรมการที่มาประชุมและเห็นวาครบองคประชุมแลวจึงเปด        
การประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  

 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ 

ระเบียบวาระที่ 1.1   การรวบรวมงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2554 
 

สาระสําคัญโดยยอ 
       ในการเตรียมการเสนอรายละเอียดงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2554 ที่จะ

นําเสนอเขาสภามหาวิทยาลัย ในวันพุธที่ 13 ตุลาคม  2553  ไดแจงใหกองนโยบายและแผนได
รวบรวมโครงการ  และงานกิจกรรมตางๆ ของทุกหนวยงานที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับคาใชจาย       
และจัดทําการประมวลเพื่อนําเสนอคณะกรรมการบริหารการเงินและงบประมาณภายในวันจันทรที่ 
11  กันยายน  2553  จากขอมูลทราบวาไดรับขอมูลจากทุกหนวยงานเกือบครบแลว  ยังขาดของ
สถาบันวิจัยและพัฒนาจึงไมสามารถประมวลผลไดซึ่งจะทําใหกระบวนการพิจารณาลาชาไป         
ในระหวางนี้กองนโยบายและแผนจะทําหนาที่รวบรวมขอมูลนําเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป 

 

 มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 1.2  (ราง) แนวปฏิบัติในการจัดซื้อวัสดุ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2545        
 

สาระสําคัญโดยยอ 
 ในการจัดซื้อวัสดุลักษณะและประเภทเดียวกันการจัดซื้อควรจะเปนการจัดซื้อรวม

เพื่อที่จะทําใหการจัดซื้อจัดจางมีประสิทธิภาพมากข้ึน  จึงมอบหมายใหกลุมงานพัสดุจัดทําราง
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เร่ือง แนวปฏิบัติในการจัดซื้อวัสดุ ประจําป
งบประมาณ   พ.ศ. 2554 โดยกําหนดแนวทางในการดําเนินการตาม (ราง) โดยจะจัดทําสํารวจความ
ตองการวัสดุของสวนราชการของแตละหนวยงาน  โดยใหทุกหนวยงานแจงมาวาตามแผนงาน
โครงการที่ต้ังไวของแตละหนวยงานทํานั้นมีความตองการวัสดุในชวง 1 ไตรมาสแรก  จํานวนเทาใด  
ใชในโครงการใด  

 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 1.3  การเงินงบประมาณป พ.ศ. 2553  

สาระสําคัญโดยยอ 
 การเงินงบประมาณในป พ.ศ. 2553  สวนของเงินบํารุงการศึกษาไมพอจายจํานวน      

290,000 บาท  สาเหตุเนื่องจากรายไดไมเปนไปตามประมาณการที่ต้ังไวทําใหรายจายเกิน  เกิดจาก
การประมาณการจํานวนนักศึกษาที่รับจริงนอยกวาที่ประมาณการไวโดยเฉล่ียแลวคลาดเคลื่อนไป
จํานวน 20 เปอรเซ็นต  และในปนี้ ได ต้ังงบประมาณเพิ่มเติมในลักษณะโครงสรางพื้นฐาน          
จํานวน 10 เปอรเซ็นต  เหตุที่ควบคุมเงิน บกศ.ไมไดตามแผนเนื่องจากหนวยงานไดใชจายเงินกอน   
ไมเปนไปตามไตรมาสท่ีกําหนด  สรุปคืองบประมาณปกติเงินบํารุงการศึกษาป 2553 ประมาณการ
รายจายไวคร้ังแรกจํานวน 58 ลานบาท และขออนุมัติสภาต้ังงบประมาณรายจายเพิ่มเติมอีก    
จํานวน 11 ลานบาท  รวมประมาณการจํานวน 69 ลานบาท  และไดรับจริงจํานวน 57 ลานบาท   
จายจริงจํานวน  51 ลานบาท  กันเหล่ือมปจํานวน 6 ลานบาท  รวมรายจายมากกวารายรับ     
จํานวน 290,000 บาท   

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ   

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 16/2553 

สาระสําคัญโดยยอ 
เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  นําเสนอรายงานการประชุม

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คร้ังที่ 16/2553 เพื่อขอใหที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยพิจารณารับรองรายงานการประชุม 

ความเปนมา/เรื่องเดิม/ขอเท็จจริง 

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยไดมีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
คร้ังที่ 16/2553 เมื่อวันอังคารที่ 14 กันยายน 2553 ณ หองประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา  

ขอเสนอ/ญัตติ  

ขอรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คร้ังที่ 16/2553               
เมื่อวันอังคารที่ 14 กันยายน  2553 ณ หองประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

 

มติที่ประชุม      
รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คร้ังที่ 16/2553  
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ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ 16/2553 

ระเบียบวาระที่ 3.1 มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

สาระสําคัญโดยยอ 
  จากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คร้ังที่ 16/2553 เมื่อวันอังคารที่ 14 

กันยายน  2553  คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มีมติและขอส่ังการใหดําเนินการดังนี้ 
1.  เห็นชอบการพิจารณากรอบโครงสรางศูนยฝกปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ (อาคารสวนหลวง)

เพื่อนําเสนอสภาวิชาการตอไป   
   อธิการบดีใหขอเสนอแนะคือ  

1.1 ปรับปรุงพันธกิจ ใหสอดคลองกับลักษณะงานของศูนยฝกปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ 
(อาคารสวนหลวง) โดยยึดรูปแบบตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เกี่ยวกับ
การจัดต้ังหนวยงานภายใน 

1.2  กําหนดวิสัยทัศนที่ชัดเจน  
1.3 ปรับปรุงโครงสรางใหสามารถทํางานไดรวดเร็วข้ึน 
1.4 ปรับปรุงเปาหมายและกระบวนการใหสอดคลองกับพันธกิจ 

2. การพิจารณาแกไขขอบังคับ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย
คุณสมบัติ หลักเกณฑ  วิธีการไดมา  และอํานาจหนาที่ของหัวหนาภาควิชา พ.ศ. 2549 มีมติใหคงไว
ตามขอบังคับฉบับเดิม 

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.1 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะครุศาสตร 
 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. คณะครุศาสตรจัดการประชุมคณะกรรมการประจําคณะและเชิญคณะกรรมการสงเสริมกิจการ

มหาวิทยาลัยเขารวมประชุมดวยพรอมทั้งคณาจารยภายในคณะ เมื่อวันพุธที่ 22  กันยายน  2553 ที่ผานมา 
2. วันศุกรที่ 24 กันยายน 2553  โครงการพัฒนาระบบ Teacher T.V. ไดจัดประชุม

ชี้แจงเกี่ยวกับวัตถุประสงคของโครงการและการดําเนินโครงการในฐานะมหาวิทยาลัยเปนสถาบัน   
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แมขายหลักโทรทัศนครูภาคกลางตอนบน  มีผูเขารวมประชุมประกอบดวยตัวแทนแตละหลักสูตร  
และกระบวนการขับเคลื่อนของโครงการคือตองการใหเผยแพรไปยังครูและคณาจารยที่สอนนักศึกษา
ใหนํา Teacher T.V. ไปใช 

 

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 4.2  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะมนุษยศาสตรและ   
สังคมศาสตร 
 

 สาระสําคัญโดยยอ 
 -ไมมี- 
 

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
 -ไมมี- 

 

ระเบียบวาระที่ 4.3  เรื่องนําเสนอเพ่ือทราบจากคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
 

สาระสําคัญโดยยอ 
1. คณะวิทยาการจัดการไดรับจดหมายจากมหาวิทยาลัยทองเที่ยวเวเพื่อขออนุญาตเล่ือนวัน

นัดพบเจรจาไปเปนเดือนพฤศจิกายน  2553 ซึ่งรายละเอียดยังไมมีการกําหนด 
2. คณะวิทยาการจัดการจะจัดประชุมเพื่อรับฟงความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับการ

ทําแผน 15 ปในวันพุธที่ 6  ตุลาคม  2553 
3. คณะวิทยาการจัดการจะจัดงานเกษียณอายุราชการอาจารยจํานวน 4 ทาน  ในวัน

พฤหัสบดีที่ 30  กันยายน  2553  จึงขอเรียนเชิญคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยรวมเปนเกียรติแก
อาจารยผูเกษียณ   ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร   

 

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
 รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 4.4  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะวิทยาศาสตรและ เทคโนโลยี 
 

สาระสําคัญโดยยอ 
1. วันที่  25-26  กันยายน  2553 มีการจัดแขงขันแรลล่ีของนักศึกษา  กศ .บป .          

สาขาชีวะอนามัยและความปลอดภัย  เพื่อหาเงินจัดซื้อวัสดุครุภัณฑในสาขา 
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2. วันที่ 27  กันยายน  2553  เวลา  18.00-20.00 น. ไดมีการประชุมรวมกันกับอาจารย
ในคณะเร่ืองการทําโครงการวิจัยชุด  เร่ืองสังคมของผูสูงอายุซึ่งไดรับความรวมมือจากผูที่เกี่ยวของ
อยางมาก 

3. นักศึกษาชั้นปที่ 1 สาขาสาธารณสุขชุมชนไดรับทุนจํานวนทุนละ 10,000 บาทจาก
โครงการพิเศษการพัฒนาเด็กดีเดนดานวิทยาศาสตร  ซึ่งจะรับรางวัลในประเทศมีทั้งส้ินจํานวน 9 ทุน 

4. วันที่ 5  ตุลาคม  2553  คณะวิทยาศาสตรฯ จะจัดสอบประกันคุณภาพภาษาไทย
และไดมีหนังสือเชิญไปยังคณบดีคณะตางๆ เรียบรอยแลวเพื่อเชิญชวนนักศึกษาเขารวมกิจกรรม    
ในคร้ังนี้ 

5. วันที่ 7  ตุลาคม 2553  คณะวิทยาศาสตรฯ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาส่ิงแวดลอม
ของนักศึกษาที่ไดทุนจากธนาคารจํานวน 30 ทุน 

6. สหกิจศึกษาขณะนี้อยูระหวางรวบรวมรายชื่ออาจารยที่ทํางานเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการโครงการและอาจารยผูนิเทศเพื่อจัดอบรมให  ทั้งนี้ไดรับการสนับสนุนจากคณะกรรมการ
สงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  กําหนดการจะนําเรียนที่ประชุมใหรับทราบตอไป 

 

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
 รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 4.5  เรื่องนําเสนอเพ่ือทราบจากผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา  
    

สาระสําคัญโดยยอ 
-ไมมี- 
 

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
-ไมมี- 
 

ระเบียบวาระที่ 4.6   เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ   
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

สาระสําคัญโดยยอ 
1. ตามที่ไดรับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยจัดทําเวปไซตใหกับอาจารยในมหาวิทยาลัย 

ทุกทาน  ขณะนี้ไดดําเนินการเสร็จเรียบรอยแลวจํานวน 235 เวปไซตแตยังขาดรูปของอาจารยเพื่อนํามา
ทําเปน  link ใหเขาไปคลิกไดในเวปหนาแรก  ในชวงปดภาคเรียนสํานักวิทยบริการฯ  จะจัดอบรม      
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ใหกับอาจารยเพื่อทําการปรับปรุง (Up date) ขอมูล โดยจะมีหนังสือแจง User name  และ Password 
รวมถึงวิธีการใชเปนเฉพาะรายบุคคลใหทุกทานทราบ 

2. ระบบการประชาสัมพันธที่ทําการติดต้ังตามคณะตาง ๆ ขณะนี้ระบบติดต้ังอยูที่      
server  data center ซึ่งหากสํานักวิทยบริการฯ จะนําขาวเผยแพรในระบบอาจจะไมเกิดประสิทธิภาพ
เทาที่ควร  จึงขอความอนุเคราะหใหหนวยงานที่รับผิดชอบเปนผูนําขาวสารขอมูลตาง ๆ   เผยแพรใน
ระบบโดยอาจมีหนวยงานหลักหรือตัวแทนของคณะตาง ๆ เปนผูรับผิดชอบ 

ประธานใหขอเสนอแนะคือ 
2.1  ใหสงขอมูลประชาสัมพันธมาที่ผูอํานวยการกองกลาง  และมอบหมายใหเจาหนาที่

ประชาสัมพันธเปนผูนําขอมูลจากสวนราชการที่ประสงคจะเผยแพรขอมูลเขาสูระบบประชาสัมพันธ     
โดยใหหัวหนาสวนราชการพิจารณากลั่นกรองขอมูลนั้นมากอน  และใหเจาหนาที่นําเสนอขอมูลตามที่
เห็นชอบ   

2.2   ใชวิธีการจัดทําบันทึกขอความนําสง และแนบขอมูลประชาสัมพันธมาดวย 
    

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
       รับทราบ   
 

ระเบียบวาระที่ 4.7   เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 

สาระสําคัญโดยยอ 
-ไมมี- 
 

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
-ไมมี- 

ระเบียบวาระที่ 4.8  เรื่องนําเสนอเพ่ือทราบจากผูอํานวยการสํานักงาน  
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
 

สาระสําคัญโดยยอ 
-ไมมี- 

 

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
 -ไมมี- 
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ระเบียบวาระที่ 4.9   เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี 
 

สาระสําคัญโดยยอ 
1. วันที่ 29  กันยายน  2553  บริษัทรักษาความปลอดภัยบริษัทใหมจะมาลงนามเซ็น

สัญญากับมหาวิทยาลัยและจะเร่ิมรับงานในวันที่ 1  ตุลาคม  2553  
2. การปดถนนบริเวณหนาอาคาร 2  เนื่องจากอาคารกอสรางของคณะมนุษยศาสตรฯ 

จะเทปูนทาํหลังคาจึงตองทาํการปดถนนบริเวณหนาอาคาร 2  จึงขออภัยในความไมสะดวกใน
การจราจรและที่จอดรถในจุดดังกลาว 

3. มหาวิทยาลัยไดมีการทําสัญญาเร่ืองการปรับปรุงหองน้ําในอาคารตาง ๆ และ
ปรับปรุงโรงอาหารจะเร่ิมดําเนินการต้ังแตวันที่ 5 ตุลาคม  2553 และจะมีการยายโรงอาหารช่ัวคราว
ไปอยูที่บริเวณหลังอาคาร 4  โดยจะทําการปดถนนและลานจอดรถหนาอาคาร 4 ซึ่งจะใชเวลาในการ
ปรับปรุงประมาณ 4 เดือน 

 

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

  
ระเบียบวาระที่ 4.10  เรือ่งนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีและผูชวยอธิการบดี 
 

ระเบียบวาระที่ 4.10.1  เรื่องนําเสนอเพ่ือทราบจากรองอธิการบดีฝายบริหาร 
 

สาระสําคัญโดยยอ 
-ไมมี- 

 

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
 -ไมมี- 

ระเบียบวาระที่ 4.10.2  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา 
 

สาระสําคัญโดยยอ 
1.   มหาวิทยาลัยจะใชระบบแผนงานงบประมาณระบบใหม SAP ซึ่งระบบนี้จะเร่ิมใช

งานจริงในปงบประมาณ 2554  ต้ังแตเดือนตุลาคม 2553 แตจะสามารถคียขอมูลเขาระบบไดจริง    
ในเดือนพฤศจิกายน  2553 เนื่องจากเจาหนาที่ยังอยูในชวงของการปดบัญชีของระบบเกาและทาง
ทีมงานบริษัทกําลังดําเนินการโอนตัวเลขงบประมาณตาง ๆ จากระบบเดิมเขาสูระบบใหมจึงตองใช
เวลาประมาณ 1 เดือนในการเตรียมการ  ดังนั้นในชวงแรกจึงขอความรวมมือจากหัวหนาหนวยงาน  



 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  คร้ังที่  18 

 

[2-10] 

ใหชะลอการซื้อจางและขออนุมัติตัดยอดเดือนตุลาคม 2553  ยกเวนมีความจําเปนกรณีเรงดวนที่ตอง
ทําโครงการหรือการอบรมตางๆ กรณีเรงดวนโดยจะพิจารณาเปนกรณีไป 

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
 รับทราบ   

 

ระเบียบวาระที่ 4.10.3  เรื่องนําเสนอเพ่ือทราบจากรองอธิการบดีฝายวิชาการ 

สาระสําคัญโดยยอ 
-ไมมี- 

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
 -ไมมี- 

 

ระเบียบวาระที่ 4.10.4   เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝายวิจัยและ   
บริการวิชาการ 

สาระสําคัญโดยยอ 
1. ขอเชิญชวนคณาจารยเขารวมการเสนอผลงานวิจัยของราชภัฏวิจัยคร้ังที่ 2             

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  ในวันที่ 14 -16 มกราคม  2553  ขอเชิญชวนอาจารยทุกทาน
เขารวมงานและสงบทความวิจัยซึ่งขณะนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  มีเพียง                  
1 เร่ืองเทานั้น   

2. ผูอํานวยการสํานักงานบัณฑิตศึกษาชวยประสานงานไปยังโปรแกรมวิชาในหลักสูตร
ปริญญาโท  นักศึกษาที่จบแลวแตยังไมไดนําบทความไปตีพิมพชวยประสานงานไปยังหลักสูตร     
และใหหลักสูตรคัดเลือกมาเพื่อนําผลงานของนักศึกษาจัดสงไปยังมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
  รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.10.5  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา 
 

สาระสําคัญโดยยอ 
-ไมมี- 

 

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
 -ไมมี- 
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ระเบียบวาระที่ 4.10.6  เรื่องนําเสนอเพ่ือทราบจากผูชวยอธิการบดีฝายบริหาร 

สาระสําคัญโดยยอ 
1. รายงานความกาวหนาการกอสรางอาคารคณะมนุษยศาสตรฯ ซึ่งกําลังเทโครงสราง

คอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ศ.ล.) คาน และดาดฟารองรับหลังคา โดยโครงสรางหลังคาดําเนินการไปได     
30 เปอรเซ็นต  อาคารเทคโนโลยีโครงสรางหลังคามุงเสร็จแลว 100 เปอรเซ็นต   อาคารสํานักงาน
อธิการบดีโครงสรางหลักและโครงหลังคาขณะนี้ดําเนินการไปได 30 เปอรเซ็นต อาคารคณะวิทยาการ
จัดการโครงสรางหลังคาและตัวอาคารเสร็จเรียบรอยแลวขณะนี้ไดอนุมัติเร่ืองสี  และกระเบ้ือง
สุขภัณฑตางๆ ซึ่งกําลังดําเนินการติดต้ังอยู 

2. ชี้แจงใหคณบดี ทั้ง 3 คณะท่ีเกี่ยวของกับอาคารใหมซึ่งงานอาคารสถานท่ีจะเชิญ
ประชุมหลังจากที่สอบนักศึกษาเสร็จเรียบรอยแลวประมาณเดือนตุลาคม  2553  และจะประชุมหารือ
เร่ืองจะพัฒนาพื้นที่โดยรอบอาคารที่สรางใหม เกี่ยวกับการจัดทําลานจอดรถ  ทําถนน  และ            
จัดภูมิสถาปตยตาง ๆ 

 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
 รับทราบ  ใหจัดเขาในมาสเตอรแพลนเก่ียวกับภูมิทัศนตางๆ  และการกระทําใด      

ที่กระทบกับกายภาพของมหาวิทยาลัยใหนําเสนอบรรจุไวในมาสเตอรแพลน   ต้ังแตวันที่ 1 ตุลาคม  
2553  เปนตนไป 
 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องนําเสนอเพ่ือพิจารณา 

ระเบียบวาระที่ 5.1  ขอความเห็นชอบแนวทางการใหทุนการศึกษา 
 

สาระสําคัญโดยยอ 
ตามบันทึกขอความของกองบริการการศึกษา  สํานักงานอธิการบดี  ลงวันที่ 30  

กรกฎาคม  2553  เร่ือง การใหทุนการศึกษา  การฝกอบรม และการดูงาน  โดยอธิการบดีมอบหมาย
ใหกองกลางดําเนินการรวบรวมขอมูลการขออนุญาตศึกษาตอของบุคลากรที่ขอสนับสนุนและให
นําเสนอแนวทางการพิจารณาใหคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบนั้น 

 

ขอกฏหมาย 
   พรบ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 31 (1) ใหอธิการบดีมีอํานาจและหนาที่
บริหารกิจการของมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามกฎหมายฯ 
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ขอเสนอ / ญัตติ 
  บัดนี้ กองกลาง ไดดําเนินการรวบรวมขอมูลการขออนุญาตศึกษาตอของบุคลากร        
ที่ขอสนับสนุนทุนจํานวน 4 ราย  และขอนําเสนอแนวทางการพิจารณาใหทุนการศึกษา   

มติที่ประชุม 
 เห็นชอบในหลักการ  โดยใชโครงสรางและหลักเกณฑระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา วาดวย การใหทุนการศึกษา  การฝกอบรม  และการดูงาน  พ.ศ. 2552 และผนวก
แนวทางที่ยกราง เปนระเบียบเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 วาดวยการสนับสนุนทุนบุคคลากรสายสนับสนุน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และมอบหมายผูอํานวยการกองกลางใหนําเขาที่ประชุม
คณะกรรมการรางกฎหมายพิจารณาและนําเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป 
 
ระเบียบวาระที่ 5.2  พิจารณาการขอขยายอายุสัญญาเชาและการขอยายสถานที่
ติดต้ังอุปกรณรับ-สงสัญญาณโทรศัพท 
 

สาระสําคัญโดยยอ 
ตามที่ บริษัท ฮัทชิสัน ซีเอที ไวรเลส มัลติมีเดีย จํากัด ไดเชาสถานที่จากมหาวิทยาลัย  

บริเวณดาดฟาอาคารคณะวิทยาการจัดการ  และเรียนช้ีแจงกับฝายอาคารและสถานท่ี  ซึ่งทางบริษัท
ตกลงที่จะทําการยายออกจากอาคารคณะวิทยาการจัดการไปยังอาคารสวนหลวง     แตเนื่องจากสัญญา
ไดส้ินสุดมาเปนระยะเวลานานแลว  จึงไดแจงใหดําเนินการทําสัญญาและชําระคาเชายอนหลังเสียกอน
จึงจะสามารถดําเนินการตอได 

บัดนี้ สัญญาเชาของบริษัทจะส้ินสุดลงแลว  แตเนื่องจากทางบริษัทฯ  ติดปญหาในการ
โยกยายอุปกรณส่ือสาร  ทางบริษัทจึงใครขอความอนุเคราะหจากมหาวิทยาลัยในการขอขยายอายุ
สัญญาเชาออกไปอีก 12 เดือน เร่ิมต้ังแตวันที่ 1 ธันวาคม  2552 จนถึง วันที่ 30 พฤศจิกายน  2553  
โดยบริษัทฯ  ตกลงชําระคาเชาเปนรายปในอัตราปละ 50,600 บาท  และจะดําเนินการยายอุปกรณ
ส่ือสารไปยังอาคารหรือสถานที่ ที่ทางมหาวิทยาลัยฯ พิจารณาอนุญาตใหเขาดําเนินงานตอไป 

 

ขอเสนอ / ญัตติ 
  พิจารณาการขอขยายอายุสัญญาเชาและการขอยายสถานที่ติดต้ังอุปกรณรับ-สง
สัญญาณโทรศัพท  
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มติที่ประชุม 
  เห็นชอบในหลักการ  การขอขยายอายุสัญญาเชาและการขอยายสถานที่ติดต้ังอุปกรณ     
รับ-สงสัญญาณโทรศัพท  และมอบหมายผูอํานวยการกองกลางเชิญบริษัทมานําเสนอชี้แจงปญหา
เกี่ยวกับคล่ืนสัญญาณและตอบขอซักถามของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
 

ระเบียบวาระที่ 5.3  พิจารณาการจัดทําสัญญาการเชาราน 108 SHOP 
 

สาระสําคัญโดยยอ 
ตามที่ มหาวิทยาลัยใหความอนุเคราะหเชาพื้นที่แกทาง บริษัท สหพัฒนพิบูล จํากัด 

(มหาชน) เพื่อประกอบกิจการคาราน 108 SHOP ณ พื้นที่บางสวนของอาคาร 317 เลขที่ 96 หมูที่ 2 
ตําบลประตูชัย อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  โดยมีกําหนดระยะเวลาต้ังแต
วันที่ 1  มกราคม  2553  ถึงวันที่ 1  มกราคม  2554  ในอัตราคาเชาเปนรายเดือนในอัตราเดือนละ 
6,000 บาท (หกพันบาทถวน)  

 

ขอเสนอ / ญัตติ 
  พิจารณาการจัดทําสัญญาการเชาราน 108 SHOP 

มติที่ประชุม 
 มอบหมายผูอํานวยการกองกลางตรวจสอบขอมูลการใหเชารานจากบริษัทอ่ืนๆ หาก   

ไมตางกันใหดําเนินการตอสัญญาการเชาราน 108 SHOP ได  
 
ระเบียบวาระที่ 5.4  พิจารณา(ราง) กําหนดรายละเอียดวันขออนุมัติซื้อ-จาง     
และเบิกจายงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 
 

สาระสําคัญโดยยอ 
ตามที่กองกลางได รับมอบหมายใหจัดทําร างประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา  เร่ืองกําหนดวันเสนอขออนุมัติซื้อจางและเบิกจายประจําปงบประมาณ         
พ.ศ. 2554 โดยกําหนดวา จะตองดําเนินการใหแลวเสร็จ ภายในวันที่ใด เดือนใด รวมทั้งเงื่อนไขอ่ืน ๆ 
ที่เกี่ยวของเพื่อนําเสนอในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบ.) เพื่อพิจารณาและ   
ลงนามตอไป นั้น 
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ขอกฏหมาย 
   อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 31 (1)(2)(9) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย      
ราชภัฏ พ.ศ. 2547 และพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)   
พ.ศ. 2503 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2511 แกไขเพิ่มเติม โดยประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 
203 พ.ศ. 2515  แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2517 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2534  แกไข
เพิ่มเติม(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2543  ระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547 พระราช
กฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
 

ขอเสนอ / ญัตติ 
  พิจารณา (ราง) กําหนดรายละเอียดวันขออนุมัติซื้อ-จางและเบิกจายงบประมาณ
รายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 
 

มติที่ประชุม 
  เห็นชอบ (ราง) กําหนดรายละเอียดวันขออนุมัติซื้อ-จางและเบิกจายงบประมาณ
รายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554  และมอบหมายผูอํานวยการกองกลางนําเสนออธิการบดี      
ลงนามประกาศตอไป 

 

ระเบียบวาระที่ 5.5  พิจารณาการเล่ือนคาตอบแทนพนักงานราชการ และ
คาตอบแทนพิเศษ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
 

สาระสําคัญโดยยอ 
ตามที่มหาวิทยาลัยประกาศผลการประเมินการปฏิบัติงานพนักงานราชการ คร้ังที่ 2 ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2553 เพื่อพิจารณาเล่ือนข้ันคาตอบแทน  และมีผูผานการประเมินรวม 18 ราย และมีสิทธิ
ไดรับการเล่ือนคาตอบแทนตามหลักเกณฑ ดังนี้ 

หลักเกณฑ 
ใหพนักงานราชการไดรับการพิจารณาเล่ือนข้ันคาตอบแทนตามผลการประเมินการปฏิบัติงาน

และตองมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานในรอบปที่แลวมีไมนอยกวา 8 เดือน (1 ตุลาคม – 30 กันยายน)  เพื่อ
จูงใจใหพนักงานราชการที่ปฏิบัติงานของตนไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดี  ในวันที่ 1 ตุลาคม  
ของทุกป โดยใหพิจารณาเล่ือนคาตอบแทนดังนี้ 

1. กลุมงานเทคนิค  พนักงานราชการที่จะไดรับพิจารณาเลื่อนข้ันคาตอบแทนประจําป       
หนึ่งข้ัน  ตองเปนผูมีผลการประเมินในระดับดี 
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2. กลุมงานบริหารงานทั่วไป  พนักงานราชการที่จะไดรับการพิจารณาเล่ือนข้ันคาตอบแทน 
จํานวนรอยละ 3-5 จากฐานคาตอบแทนที่ไดรับตองเปนผูมีผลประเมินการปฏิบัติงานในระดับดี 

สําหรับพนักงานราชการที่จะไดรับคาตอบแทนพิเศษจํานวนรอยละ 3 ของฐานคาตอบแทน
กอนการเล่ือนข้ันคาตอบแทนในปนั้น  ตองมีผลการประเมินในระดับดีเดน ทั้งนี้ตองมีสัดสวนไดไมเกิน     
รอยละ 15  ของจํานวนพนักงานราชการในแตละกลุมที่มีคนครองอยู ณ วันที่ 1 กันยายน 

 
ขอกฎหมาย 

1. มาตรา 27 มาตรา 31 อธิการบดีมีอํานาจบริหารกิจการของมหาวิทยาลัยใหเปนไปตาม
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศและขอบังคับของทางราชการและของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้  ใหสอดคลองกับ
นโยบายและวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัย 

2. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 หมวด 2 คาตอบแทนและ
สิทธิประโยชน หมวด 3 การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

3. ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เร่ือง คาตอบแทนและสิทธิประโยชนของ
พนักงานราชการ 

 
ขอเสนอ / ญัตติ 

 พิจารณาการเล่ือนคาตอบแทนพนักงานราชการ  และคาตอบแทนพิเศษ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2553 
   

มติที่ประชุม 
เห็นชอบในหลักการ  การเล่ือนคาตอบแทนพนักงานราชการ  และคาตอบแทนพิเศษ 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553  และมอบหมายรองอธิการบดีฝายบริหารพิจารณาตามผลการ
ประเมินการปฏิบัติงานพนักงานราชการ คร้ังที่ 2 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยนําขอมูลการ
ลาตางๆ มาประกอบการพิจารณาโดยกําหนดคาคะแนนในสวนตางๆ และจัดเรียงลําดับคะแนน  
สูงสุดที่ 1-3  และใหกันช่ือผูไดรับการพิจารณาคาตอบแทนพิเศษประจําปงบประมาณ 2552     
จํานวน 3 คนออกกอน 
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ระเบียบวาระที่ 5.6 การจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2553 

สาระสําคัญโดยยอ 
 ตามที่มหาวิทยาลัย ไดดําเนินการเจรจาความเหมาะสมของตัวช้ีวัด น้ําหนัก ตลอดจน 

คาเปาหมาย และเกณฑการใหคะแนนตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 แลวนั้น 

 สํานักงาน ก.พ.ร. ไดดําเนินการตรวจสอบวิเคราะหความเหมาะสมของตัวช้ีวัด เปาหมาย
และเกณฑการใหคะแนนตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2553 แลวและไดจัดสงเอกสารประกอบคํารับรองการปฏิบัติราชการการปฏิบัติ
ราชการเพื่อใชประกอบในการนําเสนอใหอธิการบดีลงนามในฐานะผูจัดทําคํารับรอง และนําเสนอให
นายกสภามหาวิทยาลัยลงนามรับทราบคํารับรองดังกลาว กอนเสนอเลขาธิการคณะกรรมการ      
การอุดมศึกษา เพื่อพิจารณาลงนามในฐานะผูรับคํารับรองตอไป 

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

มาตรา 9 และมาตรา 12 

ขอเสนอ/ความเห็น 
 กองนโยบายและแผน โดยกลุมงานประกันคุณภาพ ไดดําเนินการรวบรวมเอกสารที่

เกี่ยวของเพื่อประกอบการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553  
1. ขอความเห็นชอบใหที่ประชุมรวมพิจารณาความเหมาะสมของตัวชี้วัด เปาหมายและ

เกณฑการใหคะแนนตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจําปงบประมาณ            
พ.ศ. 2553 

2. เสนออธิการบดีลงนามในคํารับรองการปฏิบัติราชการ และนําเสนอใหนายกสภา
มหาวิทยาลัยลงนามเพื่อรับทราบตอไป 

3. เสนออธิการบดีลงนามในคําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการกํากับดูแลตัวช้ีวัดการปฏิบัติ
ราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2553 

 



 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  คร้ังที่  18 

 

[2-17] 

มติที่ประชุม 
  เห็นชอบการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553  และ
มอบหมายกลุมงานประกันคุณภาพนําเสนอใหอธิการบดีลงนามในคํารับรองการปฏิบัติราชการและ
นําเสนอใหนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามเพื่อรับทราบคํารับรองดังกลาว กอนเสนอเลขาธิการ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อพิจารณาลงนามในฐานะผูรับคํารับรองตอไป 
 
ระเบียบวาระที่  5.7 นําเสนอ (ราง) แผนพัฒนาองคกรประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 

สาระสําคัญโดยยอ 
 ตามที่สํานักงาน ก.พ.ร. ไดจัดสงรายละเอียดแนวทางการจัดทําแผนพัฒนาองคกร ประจํา 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 พรอมโปรแกรมคํานวณผลการประเมินองคกรดวยตนเองตามเกณฑพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับกาวหนา (Progressive Level) เพื่อประกอบการดําเนินการตาม   
คํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553 ในตัวชี้วัดที่ 12 ระดับความสําเร็จของการ
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ตัวช้ีวัดยอยที่ 12.3 ระดับความสําเร็จเฉลี่ยถวงน้ําหนักของการ
จัดทําแผนพัฒนาองคกร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554 นั้น  

 กองนโยบายและแผน  โดยกลุมงานประกันคุณภาพ  ไดจัดประชุมผู รับผิดชอบ               
การดําเนินงานตามตัวช้ีวัด เพื่อชี้แจงเกณฑการประเมินคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับกาวหนา 
(Progressive Level)  และจัดทําเปน (ราง) แผนพัฒนาองคกร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 เมื่อวันศุกร
ที่ 24 กันยายน 2553 เวลา 09.00 น. ณ หองประชุมตนโมก และท่ีประชุมมีมติใหนําเสนอ (ราง) 
แผนพัฒนาองคกรประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 เสนอเพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยตอไป 

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

มาตรา 9 และมาตรา 12 
 3. ตัวช้ีวัดการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
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ขอเสนอ/ความเห็น 
 กองนโยบายและแผน ขอนําเสนอ (ราง) แผนพัฒนาองคกรประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 

เพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบ.) เพื่อดําเนินการจัดสงให 
สํานักงาน ก.พ.ร. พิจารณาอีกคร้ัง 

มติที่ประชุม 
 เห็นชอบ (ราง) แผนพัฒนาองคกรประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554  เพื่อดําเนินการจัดสงให 

สํานักงาน ก.พ.ร. ตอไป และมอบหมายกองนโยบายและแผนดําเนินการนําตัวชี้วัดความกาวหนา
ผนวกกับแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  ป พ.ศ. 2554  และจัดทํากิจกรรมตอบสนองตัวช้ีวัดให
ครบถวนเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคตามตัวช้ีวัด 

 
ระเบียบวาระที่  5.8 นําเสนอแนวทางการดําเนินงานจากผลการประเมินประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2554 และระบบการพัฒนาคุณภาพภายใน 

สาระสําคัญโดยยอ 
 ตามที่มหาวิทยาลัยไดดําเนินการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย ประจําป

การศึกษา 2552 ซึ่งไดรายงานใหสภามหาวิทยาลัยรับทราบผลการประเมิน ในการประชุมสภา
มหาวิทยาลัยคร้ังที่ 9/2553 วันที่ 15 กันยายน 2553 ตามหลักเกณฑการพัฒนาระบบคุณภาพภายใน      
ไดระบุใหมหาวิทยาลัยตองนําผลที่ไดจากการประเมินมาวิเคราะหและจัดทําเปนแนวทางในการปรับปรุง
องคกรจากผลการประเมิน   

 กองนโยบายและแผน  โดยกลุมงานประกันคุณภาพ ไดรวบรวมขอมูลและวิเคราะหผลจาก  
การประเมิน ทุกระบบ ตลอดจนศึกษากรอบแนวทางการประเมินในอนาคต และจัดทําเปนแนวปฏิบัติเพื่อ
ใชในการพัฒนาระบบคุณภาพภายในที่สามารถรองรับการประเมินจากทุกระบบ โดยเช่ือมโยงตัวชี้วัดทุก
ระบบเขาดวยกัน ยึดกรอบการถายทอดยุทธศาสตรการดําเนินงานตามยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยทั้ง 6 
ยุทธศาสตร และยึดหลักในการส่ือสารและถายทอดยุทธศาสตรตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย       
เพื่อนําสูการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ และเปนการจัดทํากลยุทธเพื่อรองรับการดําเนินการจัดทํา
โครงการที่ตอบสนองประเด็นยุทธศาสตรตาง ๆ โดยใชเทคนิควิธีการจัดทําแผนที่กลยุทธ หรือ 
Strategy map ซึ่งเปนการนําเอา แนวความคิดเร่ือง Balance Scorecard หรือการบริหารงานเพื่อให
เกิดผลสําเร็จอยางรอบดาน และเปนเหตุเปนผลตอกัน มาเขียนเปนแผนภาพแสดงความสัมพันธของ
มิติตาง ๆ อยางเปนข้ันเปนตอน โดยแผนที่ยุทธศาสตรจะเปนเสมือน แผนท่ีที่จะคอยนําทาง
หนวยงานใหสามารถปฏิบัติงานจนบรรลุเปาหมายยุทธศาสตรที่วางไวได  
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 ขอกฎหมาย 
 1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารกิจการบานเมืองที่ดี (ฉบับที่ 5) มาตรา 3/1  
 2. พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 

มาตรา 9 และมาตรา 12 
 3. ตัวช้ีวัดการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
 4. ตัวช้ีวัดตามเกณฑคุณภาพของ สกอ. (เกณฑใหม) 
 5. ตัวช้ีวัดตามเกณฑประเมินคุณภาพของ สมศ. (เกณฑประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 3) 

ขอเสนอ/ความเห็น 
 กองนโยบายและแผน ขอนําเสนอเพื่อพิจารณา ดังนี้ 

1. แนวทางการดําเนินงานจากผลการประเมิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 
2. ระบบการพัฒนาคุณภาพภายใน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 

มติที่ประชุม 
 เห็นชอบในหลักการกําหนดแนวทางการดําเนินงานจากผลการประเมิน ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2554    โดยกําหนดแนวทางปฏิบัติดังนี้ 
1. ใหศึกษาตัวชี้วัดที่เปนปญหาและจัดลําดับความสําคัญของตัวช้ีวัดที่เปนปญหาโดย

รวบรวมขอมูลเพื่อออกแบบแนวทางในการปรับปรุงโดยกําหนดเปนงานโครงการหรือกิจกรรมใหไดผล
งานตามตัวช้ีวัดที่ตองการแกไขปญหา 

2. ใหหนวยงานที่เกี่ยวของจัดทํารายละเอียดโดยกําหนดแนวทางการปรับปรุงหรือ
พัฒนาตัวชี้วัดใหสอดคลองกับหลักการที่กําหนดไวในแผนงาน 

ระเบียบวาระที่ 5.9  พิจารณาสงตัวแทนมหาวิทยาลัยฯ เขารวมประชุมเพื่อลงนาม
ทําความรวมมือระหวางสถาบันอุดมศึกษาไทย และสถาบันอุดมศึกษาไตหวัน 
 

สาระสําคัญโดยยอ 
 ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ไดรับหนังสือจากสํานักยุทธศาสตร

อุดมศึกษาตางประเทศสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ขอเชิญรวมงานนิทรรศการ
การศึกษาระดับอุดมศึกษาของไตหวันระหวางวันที่ 26-29 พฤศจิกายน  2553  ณ สยามพารากอน  
และขอเชิญสถาบันอุดมศึกษาไทยที่มีความสนใจในการลงนามความรวมมือดานอุดมศึกษากับ
สถาบันอุดมศึกษาไตหวัน  สงตัวแทนเขารวมประชุมในหัวขอ “Taiwan-Thailand Academic 
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Cooperation: University and Industry Linkages and Opportunities for Cooperative Education”     
ในวันจันทรที่ 29 พฤศจิกายน 2553 ณ โรงแรมสยามซิต้ี เวลา 8.00-17.00 น. โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. วัตถุประสงคเพื่อเปดโอกาสทางการศึกษาระหวางประเทศไทยและไตหวัน 
2. ผูเขารวมประชุม 

- ตัวแทนสถาบันอุดมศึกษาจากประเทศไทยที่สนใจในการทําความรวมมือ 
- ตัวแทนสถาบันอุดมศึกษาจากประเทศไตหวัน 40 แหง (ประมาณ 100 คน) 

3. ดําเนินการประชุมโดยใชภาษาอังกฤษตลอดการประชุม 
4. ตอบกลับการเขารวมประชุม  รวมถึงประเด็นที่สนใจ ภายในวันที่ 8 ตุลาคม  2553 

ขอเสนอ / ญัตติ 
  พิจารณาสงตัวแทนมหาวิทยาลัยเขารวมประชุมเพื่อลงนามทําความรวมมือระหวาง
สถาบันอุดมศึกษาไทย  และสถาบันอุดมศึกษาไตหวัน 

มติที่ประชุม 
  เห็นชอบในหลักการการสงตัวแทนมหาวิทยาลัยเขารวมประชุมเพื่อลงนามทํา          
ความรวมมือระหวางสถาบันอุดมศึกษาไทย  และสถาบันอุดมศึกษาไตหวัน 

ระเบียบวาระที่ 5.10  พิจารณาเสนอช่ือบุคคลสําคัญหรือผูมีผลงานดีเดน และ
เหตุการณสําคัญทางประวัติศาสตรเพื่อใหยูเนสโกประกาศยกยองและรวมเฉลิม
ฉลองในป 2555-2556 

สาระสําคัญโดยยอ 
 ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ไดรับหนังสือจากสํานักยุทธศาสตร

อุดมศึกษาตางประเทศสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอความรวมมือมหาวิทยาลัย 
พิจารณาเสนอชื่อบุคคล บุคคลสําคัญหรือผูมีผลงานดีเดน  และเหตุการณสําคัญทางประวัติศาสตร  
ตามเกณฑการเสนอ 7 ขอ เพื่อใหยูเนสโกประกาศยกยองและรวมเฉลิมฉลองในป 2555-2556 และ
จัดสงไปยังสํานักเลขาธิการคณะกรรมการแหงชาติวาดวยการศึกษาวิทยาศาสตรและวัฒนธรรมแหง
สหประชาชาติ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ภายในวันที่ 15  ธันวาคม 2553 

ขอเสนอ / ญัตติ 
  พิจารณาเสนอช่ือบุคคลสําคัญหรือผูมีผลงานดีเดน  และเหตุการณสําคัญทาง
ประวัติศาสตรเพื่อใหยูเนสโกประกาศยกยองและรวมเฉลิมฉลองในป 2555-2556 
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มติที่ประชุม 
  รับทราบ  พิจารณาเสนอชื่อบุคคลสําคัญหรือผูมีผลงานดีเดน  และเหตุการณสําคัญทาง
ประวัติศาสตรเพื่อใหยูเนสโกประกาศยกยองและรวมเฉลิมฉลองในป 2555-2556 

ระเบียบวาระที่ 5.11  พิจารณาแนวทางในการบริหารจัดการคนงานทําความ
สะอาดสํานักงานศูนยภาษา  และสํานักงานหลักสูตร รปบ.ทองถิ่น 

สาระสําคัญโดยยอ 
 ดวยสํานักงานศูนยภาษาไดจัดเตรียมวัสดุอุปกรณสําหรับทําความสะอาดไวพรอมใช

แลวโดยที่คนงานไมตองทําเร่ืองเบิกแตอยางใด  จึงขอความอนุเคราะหคนงานประจําอาคาร 100 ป 
มาทําความสะอาดสํานักงานดังกลาวอยางนอยสัปดาหละ 2 คร้ัง  เพราะหลายสัปดาหที่ผานมา      
มีความไมสะดวกในการดําเนินการดังกลาวและเพื่อการทํางานที่มีประสิทธิภาพ  จึงขอความ
อนุเคราะหแนวทางในการบริหารจัดการเร่ืองดังกลาว  โดยขอใหคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  
ไดมีสวนรวมในการบริหารจัดการดวย 

ขอเสนอ / ญัตติ 
  พิจารณาแนวทางในการบริหารจัดการคนงานทําความสะอาดสํานักงานศูนยภาษา  และ
สํานักงานหลักสูตร รปบ.ทองถิ่น 

มติที่ประชุม 
มอบหมายผูอํานวยการสํานักวิทยบริการฯ กับคณบดีคณะมนุษยศาสตรฯ หารือเพื่อ   

หาขอยุติ  ซึ่งมีแนวทางใหจางบริษัททําความสะอาดโดยใหประสานงานเบ้ืองตนเพื่อพิจารณา
รายละเอียดการจางบริษัททําความสะอาด  

 
ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องอ่ืนๆ 

ระเบียบวาระที่ 6.1 ขอเชิญเปนมหาวิทยาลัยนํารองในโครงการจัดทําระบบขอมูล
การศึกษาระบบอุดมศึกษา            
 

สาระสําคัญโดยยอ 
ดวยสถาบันคลังสมองของชาติ กําลังจัดทําโครงการระบบขอมูลอุดมศึกษาไทย  เพื่อใหเปน

ขอมูลประกอบการตัดสินใจเลือกเขาศึกษาในระดับอุดมศึกษาสําหรับนักเรียนและผูปกครอง และเปน
ขอมูลประกอบการวางแผนยุทธศาสตรของสถาบันอุดมศึกษา  เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา   
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ขอเสนอ/ญัตติ    
 ขอความเห็นชอบในหลักการ  และสถาบันฯ ใครขออนุญาตเขาพบอธิการบดีและ

ผูบริหารพรอมกับคณะนักวิจัย  เพื่อชี้แจงรายละเอียดของโครงการ   
 

มติที่ประชุม 
  เห็นชอบในหลักการและอนุญาตใหเขาพบอธิการบดีและผูบริหารพรอมกับคณะนักวิจัย  
เพื่อชี้แจงรายละเอียดของโครงการจัดทําระบบขอมูลการศึกษาระบบอุดมศึกษา   

 

ระเบียบวาระที่ 6.2 ขาราชการบํานาญของมหาวิทยาลัยถึงแกกรรม 

สาระสําคัญโดยยอ 
  ผศ.ศิริวรรณ  ภูนวล ขาราชการบํานาญ  อดีตอาจารยสังกัดคณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี  ถึงแกกรรมเมื่อวันจันทรที่ 27  กันยายน  2553  ต้ังศพบําเพ็ญกุศล ณ วัดประสาท ตําบล
หอรัตนไชย  อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ต้ังแตวันที่ 27 กันยายน 2553             
ถึงวันที่  2 ตุลาคม  2553 และจัดพิธีพระราชทานเพลิงศพ ในวันอาทิตยที่ 3 ตุลาคม  2553  โดย
สํานักงานอธิการบดี กําหนดเปนเจาภาพในพิธีสวดพระอภิธรรมศพ ในวันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน  
2553  เวลา 19.30 น. ขอเรียนเชิญคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยรวมฟงสวดพระอธิธรรมศพ
ตามวันและเวลาดังกลาว 

มติที่ประชุม 
  รับทราบ 

 
ระเบียบวาระที่ 6.3 การมอบหมายงานศูนยฝกปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ (อาคารสวนหลวง) 

สาระสําคัญโดยยอ 
  เนื่องดวย ผศ.ดร.ยุวดี  วงษทน  ไดรับการแตงต้ังใหดํารงตําแหนงประธานกรรมการศูนย

ฝกปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ (อาคารสวนหลวง) ตอจาก ผศ.นาตยา  เกตุสมบรูณ  ที่หมดวาระและ    
ไดสงมอบงานใหกับคณะกรรมการศูนยฝกฯ ชุดใหมแลวนั้น 

 เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ  คณะทํางานศูนยฝกฯ   
ชุดใหมจึงขอรับมอบหมายงาน  โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
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1. รับมอบเงินของศูนยฝกปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ จํานวน 7,832,874.65 บาท        
(เจ็ดลานแปดแสนสามหม่ืนสองพันแปดรอยเจ็ดสิบส่ีบาทหกสิบหาสตางค) 

2. รับมอบวัสดุและครุภัณฑของศูนยฝกปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ 
3. รับมอบเจาหนาที่และพนักงาน  จํานวน 8 อัตรา 

 ผูรับมอบหมายงานพบปญหามีขอสังเกตเกี่ยวกับเร่ืองความไมเรียบรอยของกลอง และ
อุปกรณเคร่ืองปรับอากาศ  จึงนําเรียนคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ  

มติที่ประชุม 
 รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่  6.4  กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  
                           ครั้งที่ 18/2553 

 

สาระสําคัญโดยยอ 
เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนําเสนอปฏิทินเพื่อหารือเร่ืองกําหนด      

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คร้ังที่ 18/2553   
 

ขอเสนอ/ญัตติ    
ขอความเห็นชอบกําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คร้ังที่ 18/2553            

วันอังคารที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2553  เวลา 13.30 น. ณ หองประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

 

มติที่ประชุม 
 รับทราบ 

 
ปดประชุมเวลา เวลา  18.00 น. 
รศ.วันทนยี  แสนภักดี             ผูตรวจบันทกึการประชุม 
นางสาวภัครินทร  ภิญญา                    ผูบันทกึการประชุม 
นางสาวนงคราญ  ปนแกว                    ผูบันทกึการประชุม 
นางสาวปยะนชุ  แสงมะฮะหมัด        ผูบันทกึการประชุม


