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รายงานการประชมุคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยั 
ครั้งที่ 9/2553 

วันอังคารที่  18 พฤษภาคม พ.ศ.2553 เวลา 13.30-17.00 น. 
ณ หองประชมุ 1 มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรอียุธยา 

-------------------------------------------------- 
ผูท่ีมาประชุม 
1.  ดร.บูรพาทิศ  พลอยสุวรรณ  อธิการบดี  ประธาน 
2.  รศ.วันทนีย  แสนภักดี  รองอธิการบดีฝายบริหาร  กรรมการ 
3.  ดร.ชิดชยั  สนั่นเสยีง  รองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ  กรรมการ 
4.  นายจิรศกัดิ์  ชุมวรานนท  รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา  กรรมการ 
5.  นายสุนทร  โภชฌงค  รองอธิการบดีฝายกิจการนักศกึษา  กรรมการ 
6.  นายทวีศักดิ์  จริตควร  ผูชวยอธิการบดีฝายบริหาร  กรรมการ 
7.  นางสาวกาญจนา  เงินออน  (แทน)คณบดีคณะครุศาสตร  กรรมการ 
8.  ผศ.บุญสืบ  บุญเกิด  (แทน)คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  กรรมการ 
9.  รศ.ลํายอง  ปลั่งกลาง  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  กรรมการ 
10. รศ.ดร.นพวรรณ  ธีระพันธเจริญ  คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  กรรมการ 
11. นางสาวฤดี  เสริมชยตุ  (แทน)ผูอํานวยการสถาบันวิจยัและพัฒนา  กรรมการ 
12. นางพันทพิา  มาลา  ผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา  กรรมการ 
13. นายชยัพฤกษ  ชูดํา  ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี 

สารสนเทศ  กรรมการ 
14. ดร.ภควดี  สุขอนันต  ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการ  กรรมการ 

บัณฑิตศึกษา 

ผูท่ีไมมาประชุม 
ผศ.ดร.วิมลพรรณ  รุงพรหม  รองอธิการบดีฝายวิชาการ  กรรมการ 

ผูเขารวมประชุม 
1.  ผศ.สาง  พรศรี 
2.  ผศ.อุทิศ  นวลเจรญิ 
3.  นายมงคล  ชาวเรือ
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เปดประชุม เวลา 13.30 น. 
ประธานพิจารณาจํานวนกรรมการที่มาประชุมและเห็นวาครบองคประชุมแลวจึงเปด 

การประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ 

ระเบียบวาระที่ 1.1  สรุปตารางการใชหองเรียนนักศึกษาภาค กศ.บป.เสาร  – 
อาทิตย ประจําภาคเรียนที่ 3/2552 

สาระสําคัญ 
อธิการบดีไดมอบหมายใหเลขานุการอธิการบดีไดตรวจสอบเรื่องขอมูลการใช 

หองเรียนนักศึกษาภาค กศ.บป.เสาร – อาทิตย ประจําภาคเรียนที่ 3/2552  เพื่อเปนขอมูลสําหรับ 
การดูแล  และการบริหารจัดการ  ซึ่งมีขอมูลโดยสรุปตามเอกสารที่แนบมา  เพื่อผูบริหารจะได 
ติดตามดูแลการใชหอง  และการเรียนการสอนแตละอาคารตอไป 

มติ/ความเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่  1.2  แจงผลการประเมินตัวชี้วัดที่  12 ระดับความสําเร็จของ 
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  ประจําป 
งบประมาณ พ.ศ.2552 

สาระสําคัญ 
นายจิรศักดิ์  ชุมวรานนท  รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา  ไดชี้แจงวา 

ผลการประเมินตัวชี้วัดที่  12  ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552  หรือ  PMQA จากผลการประเมินทั้งหมด 3 หมวด คือ    หมวด 1 
(หมวดบังคับ)  หมวด 5 (หมวดสมัครใจ)  และหมวด 6 (หมวดสมัครใจ)  ตามตารางสรุปผล 
การประเมิน  จะเห็นไดวาหมวด 1  ผานการประเมินรอยละ  85  ไมผานรอยละ  15  หมวด 5 
ผานการประเมินรอยละ 61.79  ไมผานรอยละ 38.21  และหมวด 6  ผานการประเมิน  รอยละ 
61.67  ไมผานรอยละ  38.33  ซึ่งในแตละหมวดนั้นจะมีตัวชี้วัดยอยๆ  สรุปภาพรวมแลว 
ผลการประเมินเปนที่นาพอใจตามที่คาดการณไว  สวนที่ไมผานเกณฑการประเมินตองนํามา 
ดําเนินการในปพ.ศ.2553  เพื่อจัดทําแผนซอมในปพ.ศ. 2553  โดยกลุมงานประกันคุณภาพไดทํา 
การสรุปผลแลว
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อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ไดชี้แจงวา  ไดแจงใหเจาหนาที่และ 
รองฯจิรศักดิ์  ชุมวรานนท  ใหจัดทําเรื่องนี้ใหสมบูรณที่สุด  ซึ่งไดมีระบบอยูแลวก็ทํางานและจัดเก็บ 
เอกสารตามระบบที่กําหนดไว  แตปญหาในขณะนี้คือไมมีผูที่จัดเก็บเอกสาร  และติดตามเอกสาร 
ใหเปนระบบ  สําหรับคณะผูประเมินที่มาทําการประเมิน  ซึ่งขณะนี้ไดปรับปรุงหองแลวและกําลัง 
ดําเนินการจัดทําชั้นจัดวางแฟมเอกสารขอมูล  คาดวาเปดเทอมนี้จะแลวเสร็จ 

มติ/ความเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 1.3  การจัดทําบันทึกขอความเปนลายลักษณอักษรแจงใหหนวยงาน 
ที่เกี่ยวของไดรับทราบ 

สาระสําคัญ 
อธิการบดีไดชี้แจงวาเรื่องที่แตละหนวยงานไดแจงใหที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร 

วิทยาลัยไดรับทราบแลวนั้น  หากเรื่องใดตองดําเนินการโดยเรงดวน หรือใหมีความชัดเจน  ขอให 
จัดทําเปนบันทึกขอความเพื่อเปนลายลักษณอักษรแจงใหหนวยงานที่เกี่ยวของไดรับทราบตอไป 

มติ/ความเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 8/2553 

สาระสําคัญโดยยอ 
เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  นําเสนอรายงานการประชุม 

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่  8/2553  เพื่อขอใหที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร 
มหาวิทยาลัยพิจารณารับรองรายงานการประชุม 

ความเปนมา/เรื่องเดิม/ขอเท็จจริง 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยไดมีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

ครั้งที่ 8/2553 เมื่อวันอังคารที่  4 พฤษภาคม  พ.ศ.2553 ณ หองประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พระนครศรีอยุธยา
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ขอเสนอ/ญัตติ 
ขอรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่  8/2553 

เมื่อวันอังคารที่ 4 พฤษภาคม  พ.ศ.2553 ณ หองประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

มติท่ีประชุม 
รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2553 โดยมี 

การแกไขหนา 2-3 ระเบียบวาระที่ 1.3  บรรทัดที่  2  ขอความ ตศข  แกไขเปน  ต2ข  และหนา  2-6 
ระเบียบวาระที่  4.2  ขอความ  ชาตกาณ  แกไขเปน  ชาตกาล 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งท่ี 8/2553 

-  ไมม-ี 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.1 เร่ืองนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะครุศาสตร 
สาระสําคัญโดยยอ 

-  ไมมี - 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
- ไมมี - 

ระเบียบวาระที่ 4.2  เร่ืองนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

สาระสําคัญโดยยอ 
- ไมมี - 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
- ไมมี - 

ระเบียบวาระที่ 4.3  เร่ืองนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

สาระสําคัญโดยยอ 
- ไมมี - 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
-  ไมมี -
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ระเบียบวาระที่ 4.4  เร่ืองนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

สาระสําคัญโดยยอ 
- ไมมี - 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
-  ไมมี  - 

ระเบียบวาระที่  4.5 เร่ืองนําเสนอเพื่อทราบจากผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา 

สาระสําคัญโดยยอ 
1.  ในวันศุกรที่  21 พฤษภาคม พ.ศ.2553  มีการจัดโครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น 

เรื่อง  ศิลปะประดิษฐตามแนวคิดเศรษฐกิจสรางสรรค  ณ  หองประชุมตนโมก  และในเวลา 16.00 น. 
ขอเรียนเชิญอธิการบดีไดมอบเกียรติบัตรแกผูเขารวมอบรม จํานวน  40  คน 

2.  ในวันศุกรที่  21  พฤษภาคม พ.ศ.2553  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา  รวมกับ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรและสถาบันอยุธยา 
ศึกษา) จัดโครงการสงเสริมเผยแพรศิลปวัฒนธรรมถิ่นใตสัญจรฯ  โดยจัดการแสดงนาฎศิลปและ 
ดนตรี  ในเวลา 13.00 น.  ณ  หองประชุมอาคาร 100 ป  โดยมีกลุมเปาหมาย คือ  นักเรียน 
ประถมศึกษาโรงเรียนสาธิตฯ  จํานวน 100  คน   นักเรียนสาธิตมัธยมฯ จํานวน 100 คน  นักเรียน 
โรงเรียนจิระศาสตรวิทยา  จํานวน 200 คน  และผูสนใจทั่วไป 

3.  ในวันที่  24 – 25  พฤษภาคม พ.ศ.2553  จัดโครงการอบรมใหความรูเรื่อง “อยุธยา 
ศึกษา”  ใหกับนักศึกษาชั้นปที่  1  โดยมีกลุมเปาหมาย คือ ในวันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2553 
นักศึกษาคณะครุศาสตรและคณะวิทยาการจัดการ  จํานวน  800  คน  โดยมีวิทยากรคือ 
คุณสุบงกช  ธงทองทิพย  และในวันที่  25  พฤษภาคม พ.ศ.2553  นักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและ 
สังคมศาสตร  และคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  จํานวน  800  คน  โดยมีวิทยากร คือ 
รศ.วนิช  สุธารัตน 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ
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ระเบียบวาระท่ี 4.6  เร่ืองนําเสนอเพื่อทราบจากผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

สาระสําคัญโดยยอ 
ขณะนี้สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และทีมงานกําลังดําเนินการปรับปรุง 

หองสมุดโรงเรียนบางบาล ซึ่งเปนโรงเรียนในระดับมัธยมศึกษา  โดยกําหนดจะแลวเสร็จและสงมอบ 
ในวันจันทรที่  21 มิถุนายน พ.ศ.2553  ซึ่งจะเรียนเชิญอธิการบดีไปเปนประธาน  เพื่อสงมอบหองสมุด 
และในวันดังกลาวขอเรียนเชิญคณะกรรมการบริหารทุกทานรวมเปนเกียรติในครั้งนี้ดวย 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4.7 เร่ืองนําเสนอเพื่อทราบจากผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

สาระสําคัญโดยยอ 
1.  ในวันที่  24  – 25  พฤษภาคม พ.ศ.2553  จัดอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพ 

การใหบริการบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ณ  ชลพฤกษรีสอรท  จังหวัด 
นครนายก  ซึ่งมีหนวยงานที่สงรายชื่อผูเขารวมอบรมทั้งหมด จํานวน  41  คน  ดังนี้ 

ท่ี  ชื่อหนวยงาน  จํานวน 
1  กองกลาง  15 
2  กองนโยบายและแผน  5 
3  สํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  1 
4  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  6 
5  คณะวิทยาการจัดการ  4 
6  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  5 
7  สถาบันวิจัยและพัฒนา  3 
8  สถาบันอยุธยาศึกษา  2 

รวม  41 

2.  วันที่  1 – 2 พฤษภาคม พ.ศ.2553  สถาบันวิจัยและพัฒนาไดจัดประชุมวิชาการ 
และนําเสนอผลงานวิจัยเพื่อการพัฒนาทองถิ่นมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา  ณ  อาคาร 
บัณฑิตวิทยาลัย    มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  โดยได ใหผู เ ขารวมประชุม
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ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจโครงการประชุมวิชาการและนําเสนอผลงานวิจัยเพื่อการพัฒนา 
ทองถิ่น  มีผลการประเมิน  ดังนี้ 

ท่ี  รายการ  X  S.D.  ผล 
1  ความรูเกี่ยวกับการพัฒนาทองถิ่นดวยการวิจัย  3.96  0.637  มาก 
2  ความรูที่ไดรับจากการฟงผลงานวิจัย  3.94  0.616  มาก 
3  การไดแลกเปลี่ยนประสบการณวิจัย  3.57  0.775  มาก 
4  การไดเครือขายงานวิจัย  3.58  0.748  มาก 
5  ความเหมาะสมของสถานที่  4.04  0.810  มาก 
6  ความเหมาะสมของเวลาในการประชุม  3.81  0.783  มาก 
7  ความเหมาะสมของอาหารและอาหารวาง  3.92  0.763  มาก 
8  ความเหมาะสมของวิทยากร  4.14  0.682  มาก 
9  ความเหมาะสมของสื่อและอุปกรณ  3.93  0.724  มาก 
10  ความพึงพอใจโดยภาพรวม  4.04  0.597  มาก 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4.8 เร่ืองนําเสนอเพื่อทราบจากผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการ 
บัณฑิตศึกษา 

สาระสําคัญโดยยอ 
-  ไมมี  - 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
- ไมมี - 

ระเบียบวาระที่ 4.9  เร่ืองนําเสนอเพื่อทราบจากผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี 

สาระสําคัญโดยยอ 
1.  เรียนเชิญคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  เขารวมสภากาแฟ  ณ  โรงพยาบาล 

พระนครศรีอยุธยา  ในวันพุธที่  9  มิถุนายน พ.ศ.2553  เวลา  07.00  น. 
2.  จังหวัดพระนครศรีอยุธยาไดแตงตั้งอธิการบดีเปนคณะกรรมการกีฬาจังหวัด 

โดยอธิการบดีไดมอบหมายใหประธานโปรแกรมพละศึกษาเปนผูแทนประสานงานในเรื่องนี้
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3.  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดแจงใหมหาวิทยาลัยฯ สงรายชื่อ 
ผูที่มีคุณสมบัติเพื่อเขารับการอบรมในหลักสูตรการปองกันราชอาณาจักร (วปอ.)  รุนที่ 53 หรือหลักสูตร 
การปองกันราชอาณาจักรภาครัฐรวมเอกชน (ปรอ.) รุนที่  23  จํานวน 1 ทาน โดยใหสงรายชื่อไปเพื่อให 
ทางสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดทําการคัดเลือกอีกครั้งหนึ่ง  ดังนั้นหากคณะกรรมการ 
บริหารมหาวิทยาลัยทานใดสนใจขอเรียนเชิญสมัครได  โดยตองมีคุณสมบัติคืออายุไมต่ํากวา 48 ป 
และไมเกิน  53  ป

4.  การขอใช สถานที่ เพื่ อดํ าเนิ นการต อเนื่ องของหอศิลป แห งชาติ  จั งหวัด 
พระนครศรีอยุธยา  โดยทางเจาหนาที่ไดแจงคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเรียบรอยแลว 

มติ/ความเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.10  เร่ืองนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีและผูชวยอธิการบดี 

ระเบียบวาระที่ 4.10.1  เร่ืองนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝายบริหาร 

สาระสําคัญโดยยอ 
- ไมมี - 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
- ไมมี - 

ระเบียบวาระที่ 4.10.2  เร่ืองนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา 

สาระสําคัญโดยยอ 
1.  สรุปแผน/ผลการใชจายงบประมาณทั้ง 4 ประเภท ซึ่งเปนขอมูลเมื่อสิ้นเดือน 

เมษายน พ.ศ.2553  คือในไตรมาส 3 นั้นในเดือนเมษายนไดเบิกจายงบประมาณไปแลว  และเหลือ 
อีก 2 เดือนในไตรมาสที่ 3 ก็จะไดวางแผนการใชเงินที่เหลือได
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2.  รายงานผลการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.2552  ซึ่งมีตัวชี้วัดทั้งหมด 12 ตัว  สําหรับ PMQA  ไดผานการประเมินโดยภาพรวมแลว 
ผลการดําเนินการคือระดับ  3.59128  ซึ่งไมรวมตัวชี้วัดในดาน 1 - 3  ประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ 
คาดวาจะมีผลการดําเนินงานที่เพิ่มขึ้นมากกวาที่ประเมินไปแลว  และ ก.พ.ร.จะเขามาประเมิน 
ตัวชี้วัดอีก 11 ตัว ภายในกลางเดือนมิถุนายน พ.ศ.2553 นี้  ซึ่งตองประสานงานกับสํานักงาน 
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) อีกครั้งหนึ่ง  ดังนั้นขอความอนุเคราะหแตละหนวยงาน 
ไดจัดทํา port folio เพื่อจัดเก็บขอมูลผลการดําเนินงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดตาง ๆ ไว  โดยรวบรวมไว 
ที่หอง 212  ซึ่งกองนโยบายและแผนจะทําการประสานงานไปยังแตละหนวยงานอีกครั้งหนึ่ง 

3.  ขอความรวมมือสงบุคลากรผูที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ PMQA  ไดเขารวมในคลินิก 
ใหคําปรึกษา  โดยสงรายชื่อหนวยงานละ 1 ทาน  กองนโยบายและแผนจะทําการประสานงาน 
อีกครั้งหนึ่ง 

มติ/ความเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.10.3  เร่ืองนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝายวิชาการ 

สาระสําคัญโดยยอ 
1.  รางพระราชกฤษฏีกาวาดวยปริญญาในสาขาวิชา  อักษรยอสําหรับสาขาวิชา 

ครุยวิทยฐานะ  เข็มวิทยฐานะ  และครุยประจําตําแหนงของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
พ.ศ. ...  ขณะนี้พระราชกฤษฎีกาไดผานการตรวจพิจารณาเรียบรอยแลว  โดยได เชิญให 
มหาวิทยาลัยฯ ไปทําการตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งกอนจะเสนอลงพระปรมาภิไธย  โดยกอนหนานั้น 
ได ส งให คณะผู บริ หาร ไดพิ จารณาแล ว  และในวันจันทรที่  17  พฤษภาคม พ.ศ.2553 
ผศ.ดร.วิมลพรรณ  รุงพรหม  รองอธิการบดีฝายวิชาการ  ไดไปที่สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
เพื่อแจงผลการตรวจสอบกับสํานักงานเลขาธิการเพื่อทูลเกลาลงพระปรมาภิไธย  โดยคาดวาจะแลว 
เสร็จในอีกไมนานนี้ 

2.  แนวทางการสงเสริมการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาสําหรับคนพิการ  โดยแจง 
ใหทราบรายละเอียดตามหนังสือของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  และมีแนวทางแนบ 
ตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ในปนี้มหาวิทยาลัยฯ ไดรับนักศึกษา 
มา จํานวน  1  คน  มีความพิการทางสายตา  โดยศึกษาตอในคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
สาขาภาษาญี่ปุน   โดยเปนปแรกที่มหาวิทยาลัยฯ มีนักศึกษาพิการสายตาเปนคนแรก  ดังนั้น 
ควรตองจัดการศึกษาตามแนวทางของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตอไป
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มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4.10.4  เร่ืองนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการ 
วิชาการ 

สาระสําคัญโดยยอ 
-  ไมมี  - 

มติ/ความเห็นของท่ีประชุม 
- ไมมี - 

ระเบียบวาระที่ 4.10.5  เร่ืองนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา 
สาระสําคัญโดยยอ 

- ไมมี - 

มติ/ความเห็นของท่ีประชุม 
- ไมมี - 

ระเบียบวาระที่ 4.10.6  เร่ืองนําเสนอเพื่อทราบจากผูชวยอธิการบดีฝายบริหาร 
สาระสําคัญโดยยอ 

-  ไมมี  - 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
- ไมมี - 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องนําเสนอเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระท่ี 5.1  บัญชีสรุปผลการประ เ มินฯ และคําสั่ งแต ง ต้ั งผู ผ าน 
กา รป ร ะ เ มิ นทดลองก า รปฏิ บั ติ ง านของพนั ก ง าน 
มหาวิทยาลัย 

สาระสําคัญโดยยอ 
ตามที่กองกลางโดยกลุมงานบริหารงานบุคคลไดดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ของพนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อผานการทดลองการปฏิบัติงานและเพื่อตอสัญญาจาง ไปแลวนั้น 
อธิการบดีใหนําผลการประเมินฯ และการบรรจุแตงตั้ง เสนอใหที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
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มหาวิทยาลัยเพื่อทราบและใหความเห็นกอนแลวจึงนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงาน 
บุคคลตอไป

ขอเสนอ/ญัตติ 
ขอเสนอบัญชีสรุปผลการประเมินฯ และคําสั่งบรรจุแตงตั้งผูผานการประเมินทดลอง 

การปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย 

มติท่ีประชุม 
ใหใชผลการประเมินตามนี้  และหากคณะใดตองการเพิ่มเติมเงื่อนไขตอทายสัญญา 

ขอใหแจงภายในวันจันทรที่  24  พฤษภาคม พ.ศ.2553  เพื่อจะไดออกคําสั่งและแตงตั้งตอไป 

ระเบียบวาระที่ 5.2  ขอเสนอใหมหาวิทยาลัยใชที่ดินสามบัณฑิตเสนอตอรัฐบาล 
ในการใชจัดงาน World Expo 

สาระสําคัญโดยยอ 
ตามที่ ผศ.สาง พรศรี ไดทราบขาวจากสถานีโทรทัศน ชอง 11 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 

พ.ศ.2553 ชวงเวลา 18.00-20.00 น. วาประเทศไทยจะเสนอขอรับเปนเจาภาพในการจัดงาน World 
Expo ในปคศ.2020 ตอจากประเทศอิตาลี ที่เปนเจาภาพในป ค.ศ.2015 ซึ่งในปจจุบันประเทศ 
สาธารณรัฐประชาชนจีนกําลังจัดการแสดงอยูที่นครเซี่ยงไฮ โดยมีประเทศตาง ๆ เขารวมงาน 
จํานวน 189 ประเทศ 

ในการนี้รัฐบาลไดตั้งงบประมาณดําเนินการประมาณ 10,000 ลานบาท รัฐบาลได 
มอบหมายใหพลตรีสนั่น ขจรประศาสน รองนายกรัฐมนตรีเปนผูรับผิดชอบโครงการ โดยให 
ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ ในฐานะที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามีศักยภาพ 
เพียงพอที่จะขอเขาไปมีสวนรวม เพราะมหาวิทยาลัยฯ  มีที่ดินอยูที่ตําบลสามบัณฑิต อําเภออุทัย 
จํานวน 646 ไร เปนที่ดินที่อยูในเงื่อนไขในการจัดงาน 

ขอเสนอ/ญัตติ 
ขอเสนอใหมหาวิทยาลัยใชที่ดินสามบัณฑิตเสนอตอรัฐบาลในการจัดงาน World Expo 

มติท่ีประชุม 
มหาวิทยาลัยฯ จะดําเนินการเสนอเรื่องนี้ไปยังรัฐบาล  แตจะดําเนินการอยางไมเปน 

ทางการกอน
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ระเบียบวาระที่ 5.3  พิจารณาโครงการความรวมมือแลกเปลี่ยนนักศึกษา 
เพื่อการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมระหวางมหาวิทยาลัย 
สตรีโคมะซะวะกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

สาระสําคัญโดยยอ 
เนื่องจากโครงการความรวมมือแลกเปลี่ยนนักศึกษาเพื่อการศึกษาภาษาและวัฒนธรรม 

ระหวางมหาวิทยาลัยสตรีโคมะซะวะกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะเวลา 
ดําเนินการตั้งแตเดือนเมษายน 2550 จะสิ้นสุดในเดือนมิถุนายน 2553 นั้น 

จากการเจรจาในดานหลักการเพื่อขยายระยะเวลาดําเนินการโครงการ มหาวิทยาลัย 
สตรีโคมะซะวะมีความประสงคที่จะขอขยายระยะเวลาดําเนินโครงการนี้ แตขอเปลี่ยนแปลงใน 
รายละเอียดบางประการดังตอไปนี้ 

1. เนื่องจากในปการศึกษาปจจุบันมหาวิทยาลัยสตรีโคมะซะวะไมมีอาจารยผูรับผิดชอบ 
รายวิชาการฝกอบรมดานการเรียนการสอนภาษาญี่ปุน ดังนั้นจะไมมีนักศึกษากลุมนี้เดินทางมา จะมี 
เฉพาะนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาการฝกอบรมดานพุทธศาสนาเทานั้น 

2. ขอลดระยะเวลาดําเนินโครงการจากเดิม ครั้งละไมเกิน 2 สัปดาห เปนครั้งละไมเกิน 
10 วัน เนื่องจากเหตุผลในขอ (1) 

3. ขอขยายเวลาดําเนินโครงการครั้งนี้ระยะเวลา 1 ป โดยเริ่มตั้งแต 1 กรกฎาคม 2553 
สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2554 และหากจะมีการขยายเวลาโครงการอีกขอพิจารณาเปนรายป เนื่องจาก 
ระยะเวลาดํารงตําแหนงของอธิการบดีคนปจจุบันกําลังจะสิ้นสุดลง 

ขอกฎหมาย 
-ไมมี- 

ขอเสนอ/ญัตติ 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และสาขาวิชาภาษาญี่ปุนในฐานะผูรับผิดชอบ 

โครงการไดพิจารณาดังตอไปนี้ 
1. เห็นสมควรแกไขรายละเอียดของโครงการตามที่มหาวิทยาลัยสตรีโคมะซะวะไดเสนอมา 

ในขอ (1) - (3)  เนื่องจากเปนเหตุผลที่เกี่ยวของกับการบริหารงานภายในของมหาวิทยาลัยสตรี 
โคมะซะวะ 

2. โปรดพิจารณาโครงการดังกลาวและพิจารณาลงนามในเอกสารโครงการความรวมมือ 
แลกเปลี่ยนนักศึกษาเพื่อการศึกษาและวัฒนธรรมระหวางมหาวิทยาลัยสตรีโคมะซะวะกับมหาวทิยาลยั 
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจําป 2553 เพื่อที่สาขาวิชาภาษาญี่ปุนจะไดสงไปที่ประเทศญี่ปุนตอไป
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มติท่ีประชุม 
รับทราบโครงการ   โดยใหอธิการบดีลงนามในเอกสารความรวมมือและประสานไปยัง 

มหาวิทยาลัยสตรีโคมะซะวะตอไป 

ระเบียบวาระที่ 5.4  โครงการสัมมนานานาชาติ เรื่องพระนครศรีอยุธยา-สยาม-กับ 
โลกตะวันตก : 2054-2554 

สาระสําคัญโดยยอ 
เนื่องในวันอังคารที่  18  พฤษภาคม พ.ศ.2553  เวลา  13.30 น.  มหาวิทยาลัยฯ ไดจัด 

ใหมีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 9/2553  ความทราบแลวนั้น 

ขอกฎหมาย 
- ไมมี - 

ขอเสนอ/ญัตติ 
สถาบันอยุ ธ ยาศึ กษา     ขอนํ า เ สนอ โคร งก ารจั ดสัมมนานานาช าติ     เ รื่ อ ง 

พระนครศรีอยุธยา – สยาม – กับโลกตะวันตก : 2054 – 2554  กําหนดจัดกิจกรรมในปงบประมาณ 
2554  เขาเปนวาระเพื่อการพิจารณารายละเอียด ดังนี้ 

1.  รูปแบบการจัดกิจกรรม 
2.  จํานวนงบประมาณ 
3.  หนวยงานที่เขารวมกิจกรรมและขอสนับสนุนงบประมาณ 

มติท่ีประชุม 
เห็นชอบที่จะใหดําเนินการพัฒนาปรับปรุงโครงการตอ  และเชิญผูเกี่ยวของในภาค 

สวนตาง ๆ  มารวมพิจารณา 

ระเบียบวาระที่ 5.5  ขอความเห็ นชอบรั บ โอนหอศิ ลป แห งช า ติ จั งหวั ด 
พระนครศรีอยุธยา 

สาระสําคัญโดยยอ 
หอศิลปแหงชาติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดตั้งขึ้นโดยการจดทะเบียนมูลนิธิในนาม 

“มูลนิธิสาง พรศรี เพื่อการศึกษาศิลปะและวัฒนธรรม” และไดรับการประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม  2547  มีการบริหารงานในรูปแบบคณะกรรมการดําเนินงานและไดยืมใช 
สถานที่อาคารของศาลากลางจังหวัดหลังเกาเปนการชั่วคราวเพื่อเปนที่ทําการของหอศิลปแหงชาติ 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อเผยแพรและแสดงผลงานศิลปะเปนศูนยนิทรรศการถาวร
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ขอกฎหมาย 
-ไมมี- 

ขอเสนอ/ญัตติ 
ขอความเห็นชอบรับโอนหอศิลปแหงชาติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

มติท่ีประชุม 
เห็นชอบที่จะรับโอนหอศิลปแหงชาติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  โดยมีเงื่อนไข  2 

ประการ  คือ 
1.  ตองดําเนินการตามนิติกรรมเกี่ยวกับทรัพยสินตาง ๆ ใหถูกตองตามขอกฎหมาย 
2.  คาใชจ าย เกี่ ยวกับการดํา เนินการไม ใช งบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ 

แตใชงบประมาณของหอศิลปแหงชาติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
และใหนําเรื่องนี้เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาในการประชุม  ครั้งที่ 5/2553 

ในวันพุธที่  19  พฤษภาคม พ.ศ. 2553 ตอไป 

ระเบียบวาระที่ 5.6  ขอความเห็นชอบการขอสงแบบรูปรายการและรายการ 
ประมาณราคางานปรับปรุงอาคาร 8 

สาระสําคัญโดยยอ 
ตามบันทึกขอความคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ที่ศธ550.3.1/0680 ลงวันที่ 29 

เมษายน 2553 เรื่องขอปรับปรุงอาคาร 8 นั้น บัดนี้ กลุมงานอาคารสถานที่ฯ ไดดําเนินการกําหนด 
แบบรูปรายการและรายการประมาณราคางานปรับปรุงอาคาร 8 เสร็จเรียบรอยแลว 

ขอกฎหมาย 
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 มาตรา 31 (1) อธิการบดีมีอํานาจและ 

หนาที่บริหารกิจการของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ใหสอดคลองกับนโยบายและวัตถุประสงคของ 
มหาวิทยาลัย 

ขอเสนอ/ญัตติ 
กลุมงานอาคารสถานที่ฯ จึงขอสงแบบรูปรายการและรายการประมาณราคางาน 

ปรับปรุงอาคาร 8 เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 370,448.37 บาท (สามแสนเจ็ดหมื่นสี่รอยสี่สิบแปดบาท 
สามสิบเจ็ดสตางค) ตามแบบรูปรายการและรายการประมาณราคาดังแนบ 

มติท่ีประชุม 
ใหชะลอการสงแบบรูปรายการและรายการประมาณราคางานปรับปรุงอาคาร 8 ไวกอน
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ระเบียบวาระท่ี  6  เรื่องอื่น ๆ 

ระเบียบวาระที่ 6.1  กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ 10/2553 

สาระสําคัญโดยยอ 
เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนําเสนอปฏิทินเพื่อหารือเรื่องกําหนด 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2553 

ขอเสนอ/ญัตติ 
ขอความเห็นชอบกําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2553 

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

มติท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 6.2  จัดหาเยาวชนเพื่อเขารวมกิจกรรมของสถานทูตญี่ปุน 

สาระสําคัญโดยยอ 
ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาไดรับหนังสือจากสถานทูตญี่ปุน 

ใหมหาวิทยาลัยฯ ดําเนินการจัดหาเยาวชนเพื่อเขารวมกิจกรรม  ในระหวางวันที่ 15 – 25 มิถุนายน 
พ.ศ.2553  โดยอางขอตกลงที่มีการประชุม ณ เมืองนาราเมื่อเดือนธันวาคมนั้น  มหาวิทยาลัยฯ 
ไดประสานงานกับคุณอาโอกิซึ่งเปนที่ปรึกษาของสถานทูตญี่ปุนแลว  โดยผูเขารวมกิจกรรม จํานวน 
10 คนนั้น ไมไดใหมหาวิทยาลัยฯ จัดหาทั้งหมด  เนื่องจากทางสถานทูตไดจัดทําหนังสือและเชิญ 
ไปยังหนวยงานตาง ๆ ดวย  สวนมหาวิทยาลัยฯ ได จํานวน 2 คน โดยมีเงื่อนไขวาอายุตอง  ไมเกิน 
35 ป  และตองสามารถอยูไดทั้ง 10 วัน  โดยจะมีการเสวนาในหัวขอเรื่องการปกปองมรดกทาง 
ดานวัฒนธรรม  และมหาวิทยาลัยฯ ไดแจงไปวาหลังจากสถานทูตดําเนินการจัดหาแลว  ก็ยินดี 
ที่จะประสานงานในการเชิญหนวยงานตาง ๆ มาพบปะกับทางสถานทูตญี่ปุน  แตจะเปนวันไหนนั้น 
ก็แลวแตจะสะดวก  สวนในเรื่องของพาสปอรตนั้นผูที่จะรวมกิจกรรมตองดําเนินการเอง  โดยทาง 
สถานทูตจะรับผิดชอบคาวีซา และคาใชจายตาง ๆ ให
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มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบตามเสนอ  และมอบหมายใหฝายวิเทศสัมพันธทําหนังสือตอบขอบคุณ 

สถานทูตที่ใหเกียรติมหาวิทยาลัยฯ เขารวมกิจกรรมนี้  และไมขัดของที่จะรวมกิจกรรม  และขอ 
คํายืนยันในการดําเนินการ 

ระเบียบวาระท่ี 6.3  การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี (ตอเนื่อง) ของ 
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2553 

สาระสําคัญโดยยอ 
ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ได เวียนแจงมติคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษา  เรื่อง  การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี (ตอเนื่อง) (ตามหนังสือเวียนที่ 
ศธ0506(4)/ว427  ลงวันที่  29  มีนาคม พ.ศ.2553) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนแนวทางในการจัด 
การศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี  (ตอเนื่อง) ใหมีความเหมาะสมยิ่งขึ้นและเปนประโยชน 
ในการรั กษามาตรฐานและคุณภาพการจัดการศึ กษาหลักสูตรระดับปริญญาตรีของ 
สถาบันอุดมศึกษาใหมีมาตรฐานและคุณภาพ  สอดคลองกับความกาวหนาดานวิชาการและวิชาชีพ 
ไดอยางมีประสิทธิภาพนั้น 

บัดนี้  รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ (นายชินวรณ  บุณยเกียรติ) ไดลงนาม 
ในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  เรื่อง  การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี (ตอเนื่อง) 
ของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2553 เรียบรอยแลว  โดยบัญชีรายชื่อปริญญาตรีสายเทคโนโลยี/ 
สายวิชาชีพ (ปฏิบัติการ) ที่สถาบันอุดมศึกษาสามารถจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
(ตอเนื่อง) ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การจัดการศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
(ตอเนื่อง) ของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2553 คือ 

1.  ปริญญาเทคโนโลยีบัณฑิต 
2.  ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
นํ า เ รื่ องนี้ เสนอสภามหาวิทยาลัย     เพื่ อขอความเห็นจากสภามหาวิทยาลัย 

วามหาวิทยาลัยฯ ควรจะดําเนินการอยางไร  โดยมอบหมายให ผศ.ดร.วิมลพรรณ  รุงพรหม  เตรียม 
ขอมูล  เพื่อหารือกับสภามหาวิทยาลัย



2-18 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  ครั้งท่ี  10 

ระเบียบวาระท่ี 6.4  ซีดีเพลงมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

สาระสําคัญโดยยอ 
ตามที่คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยไดดําเนินการเรื่องการจัดทําซีดีเพลง 

ของมหาวิทยาลัยฯ นั้น  ขณะนี้ไดดําเนินการเสร็จเรียบรอยแลว  โดยซีดีเพลงนี้เปนลิขสิทธิ์ของ 
คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  และไดทําการผลิตออกมาในรอบแรกแลว  จํานวน 
3,000 แผน  ซึ่งขณะนี้แผนซีดีอยูที่รองฯจิรศักดิ์   ชุมวรานนท  โดยมีองคการนักศึกษาดําเนินการ 
เรื่อง   การจําหนาย  หากทานใดสนใจก็ติดตอหาซื้อไดที่นายกองคการนักศึกษา 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
มอบหมายให รศ.วันทนีย  แสนภักดี  รองอธิการบดีฝายบริหาร  นําเรื่องนี้ลงในจดหมาย 

ขาวเพื่อประชาสัมพันธหากทานใดมีความสนใจซีดีเพลงของมหาวิทยาลัย  โดยเจาของลิขสิทธิ์คือ 
คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  และผูจัดจําหนายคือองคการนักศึกษา  สามารถติดตอ 
ไดที่องคการนักศึกษา 

ระเบียบวาระท่ี 6.5  แบบฟอรมการจัดกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัย 

สาระสําคัญโดยยอ 
เนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยานั้นมีกิจกรรมตาง ๆ ภายใน 

มหาวิทยาลัยฯ เปนจํานวนมาก  ทําใหเกิดปญหาเรื่องการประชาสัมพันธ  และการติดตอสื่อสาร 
ดังนั้นอธิการบดีจึงไดจัดทําแบบฟอรมขึ้นมา  โดยสํานักงานอธิการบดีจะไดจัดทําบันทึกขอความเพื่อ 
แจงใหแตละหนวยงานไดรับทราบตอไป  เพื่อใหแตละหนวยงานไดเขียนแจงวาไดจัดกิจกรรมอะไร 
ที่ไหน  เมื่อไหร  แลวจัดสงแบบฟอรมนั้นมายังกองกลาง  สํานักงานอธิการบดี  ลวงหนากอน 
จัดกิจกรรม  1  สัปดาห 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
มอบหมายให รศ.วันทนีย  แสนภักดี  รองอธิการบดีฝายบริหาร  จัดทําบันทึกขอความ 

แจงทุกหนวยงานเพื่อรับทราบแบบฟอรมกิจกรรม  และลงในจดหมายขาว 

ปดประชุมเวลา เวลา  17.00 น. 

รศ.วันทนีย  แสนภักดี  ผูตรวจบันทึกการประชุม 
นางสาวนงคราญ ปนแกว  ผูบันทึกการประชุม 
นางสาวปยะนุช  แสงมะฮะหมัด  ผูบันทึกการประชุม




