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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ 1/2553 

วันอังคารที่ 12 มกราคม พ.ศ.2553 เวลา 13.30-16.30 น. 
ณ หองประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

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

ผูที่มาประชุม 

1.  ดร.บูรพาทิศ  พลอยสุวรรณ  อธิการบดี  ประธาน 
2.  รศ.วันทนีย  แสนภักดี  รองอธิการบดีฝายบริหาร  กรรมการ 
3.  ผศ.ดร.วิมลพรรณ  รุงพรหม  รองอธิการบดีฝายวิชาการ  กรรมการ 
4.  นายสุนทร  โภชฌงค  รองอธิการบดีฝายกิจการนักศกึษา  กรรมการ 
5.  นายชิดชัย  สนั่นเสยีง  รองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ  กรรมการ 
6.  นายจิรศกัดิ์  ชุมวรานนท  รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา  กรรมการ 
7.  นายทวีศักดิ์  จริตควร  ผูชวยอธิการบดีฝายบริหาร  กรรมการ 
8.  ดร.อมรรัตน  สนั่นเสยีง  คณบดีคณะครุศาสตร  กรรมการ 
9.  นางอรัญญา  จงกลรัตน (แทน)คณบดีคณะมนษุยศาสตรและสงัคมศาสตร  กรรมการ 
10. รศ.ลํายอง  ปลั่งกลาง  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  กรรมการ 
11. รศ.ดร.นพวรรณ  ธีระพันธเจริญ  คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  กรรมการ 
12. ผศ.จินตนา  เวชมี  ผูอํานวยการสถาบันวจิัยและพัฒนา  กรรมการ 
13. นางศรีเวียง  ไตรชิละสุนทร(แทน)  ผูอํานวยการสถาบนัอยุธยาศกึษา  กรรมการ 
14. ผศ.กรองทิพย  เนียมถนอม(แทน) อํานวยการสํานักวทิยบรกิารและเทคโนโลยี  กรรมการ 

สารสนเทศ 
15. ดร.ภควดี  สุขอนันต  ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการ  กรรมการ 

บัณฑิตศึกษา 

ผูเขารวมประชุม 
1.  นางสุนทรี  โพธิกุล  ผูอํานวยการกองกลาง
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เปดประชุม เวลา 13.30 น. 
ประธานพิจารณาจํานวนกรรมการที่มาประชุมและเห็นวาครบองคประชุมแลวจึงเปด 

การประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ 

สาระสําคัญโดยยอ 
อธิการบดีมีเรื่องแจงใหทราบดังนี้ 
ขอมูลจํานวนบุคลากรของมหาวิทยาลัย ฯ  ณ ปจจุบัน  มีจํานวนดังนี้ 
Ø  คณะครุศาสตร  จํานวน  126 คน 
Ø  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  จํานวน  85 คน 
Ø  คณะวิทยาการจัดการ  จํานวน  64  คน 
Ø  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  จํานวน  87 คน 
Ø  สํานักงานอธิการบดี  จํานวน  141 คน 
Ø  สถาบันวิจัยและพัฒนา  จํานวน  5  คน 
Ø  สถาบันอยุธยาศึกษา  จํานวน  8 คน 
Ø  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  จํานวน 42  คน 
Ø  อ่ืน ๆ 

-  สํานักงานศูนยอางทอง  จํานวน 3  คน 
-  ศูนยหนังสือ  จํานวน 3 คน 
-  ศูนยฝกประสบการณวิชาชีพสวนหลวง จํานวน 8  คน 

รวมท้ังสิ้น  572  คน 

มติ/ความเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 13/2552 
สาระสําคัญโดยยอ 

เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  นํา เสนอรายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่  13/2552  เพื่อขอใหที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร 
มหาวิทยาลัยพิจารณารับรองรายงานการประชุม
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ความเปนมา/เรื่องเดิม/ขอเท็จจริง 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยไดมีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

ครั้งที่ 13/2552 เมื่อวันอังคารที่ 29  ธันวาคม  พ.ศ.2552 ณ หองประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พระนครศรีอยุธยา 

ขอเสนอ/ญัตติ 
ขอรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 13/2552 เมื่อวัน 

อังคารที่ 29  ธันวาคม พ.ศ.2552  ณ หองประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

มติท่ีประชุม 
รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 13/2552 โดยไมมี 

การแกไข 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งท่ี 13/2552 

ระเบียบวาระที่ 3.1 แจงผลการดําเนินงาน 

สาระสําคัญโดยยอ 
จากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยครั้งที่ 13/2552  ที่ประชุมมีมติให 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรเปนผูดําเนินการสรรหาอาจารยในตําแหนงที่วางแทนอาจารย 
สมเจตน เมืองแพน  ขณะนี้คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรอยูระหวางการขอรับโอนขาราชการ 
ในวุฒิปริญญาเอก สาขาพัฒนาชุมชน 

มติ/ความเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.1 เร่ืองนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะครุศาสตร 
-- ไมมี  --
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ระเบียบวาระที่ 4.2  เร่ืองนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
-- ไมมี  -- 

ระเบียบวาระที่ 4.3  เร่ืองนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
สาระสําคัญโดยยอ 

1.  งบประมาณ 
2.  กองนโยบายและแผนจัดประชุมชี้แจงการกรอกขอมูลการจัดทํางบประมาณ 

รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554  เพื่อความเขาใจที่ถูกตองและตรงกัน 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.4  เร่ืองนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
-- ไมมี  -- 

ระเบียบวาระที่  4.5 เร่ืองนําเสนอเพื่อทราบจากผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา 
-- ไมมี  -- 

ระเบียบวาระท่ี 4.6 เร่ืองนําเสนอเพื่อทราบจากผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
สาระสําคัญโดยยอ 

1.  การเสนอเอกสารเชิงหลักการเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย 
สืบเนื่องจากการเปดเวทีเพื่อพัฒนาโจทยวิจัยตามยุทธศาสตรจังหวัดของกลุมจังหวัด 

ภาคกลางตอนบน ประจําปงบประมาณ 2553  เมื่อวันที่ 7 มกราคม  พ.ศ.2553  และเครือขายแจงให 
ทราบวาคณาจารยที่สนใจขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยจากเครือขายสงเอกสารเชิงหลักการ (Concept 
Paper)  ภายในวันที่ 31 มกราคม พ.ศ.2553  ดังนั้น สถาบันวิจัยและพัฒนาจึงขอเชิญคณาจารยทุก 
ทานที่เขาประชุมเชิงปฏิบัติการฯ  ในวันพฤหัสบดีที่ 7  มกราคม พ.ศ.2553  เขารวมประชุมเพื่อพัฒนา 
เอกสารเชิงหลักการในวันพุธที่ 13 มกราคม พ.ศ.2553  ณ หองประชุม 3013 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย 
เวลา 13.30 น. ทั้งนี้ขอใหอาจารย Dowload แบบฟอรมเอกสารเชิงหลักการจาก Website http:// 
research.swu.ac.th 

2.  ผลการประเมินการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแหงชาติ วันท่ี 9 มกราคม 2553 
สถาบันวิจัยและพัฒนาไดประเมินผลการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแหงชาติ วันที่  9 

มกราคม พ.ศ.2553 โดยใชแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 3 ชวง กับเด็กและเยาวชน 
จํานวน 400 คน และผูปกครอง จํานวน 400 คน ผลปรากฏดังนี้
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ขอท่ี  รายการ  เดก็และเยาวชน  ผูปกครอง 

x  S.D  x  S.D 
1  พิธีเปดงานและการแสดงเวทีกลางของนักเรียน  2.55  .52  2.62  .51 
2  การแสดงชางแสนรู  2.55  .52  2.64  .53 
3  ยุทธกีฬา BB  GUN  2.55  .52  2.47  .57 
4  กิจกรรมสายใยรัก เชน ประกวดสุขภาพเด็ก หนู 

นอยคลานเร็ว  ปดตาหาลูก ปดตาหาพอแม 
2.48  .54  2.59  .54 

5  กิจกรรมทองฟาจําลอง  เชน  ทําแผนที่ดาว เกมหา 
ดาวเคราะห นิทานดาว 

2.53  .53  2.57  .54 

6  การวาดภาพระบายสี  2.32  .59  2.59  .55 
7  ความสามารถดานการรองเพลง  2.35  .57  2.44  .61 
8  นิทรรศการและเกมตามเต็นท  2.50  .56  2.49  .56 
9  การแขงขันเปตอง  2.60  .51  2.35  .61 
10  การแขงขันกีฬาฟุตซอล  2.66  .53  2.43  .61 
11  การแสดงเคร่ืองบินเล็ก  2.65  .54  2.49  .59 
12  กิจกรรมสํานักวิทยบริการ เชน กีฬาพื้นบานไทย 

นิทรรศการหนังสือ  วัดแววหาคนเกง 
2.60  .55  2.57  .56 

13  การแจกอาหาร  ขนม ไอศกรีม  2.74  .49  2.71  .48 
14  การรับของขวัญ และของรางวัล  2.75  .49  2.72  .51 
15  ความพึงพอใจโดยภาพรวม  2.56  .27  2.55  .30 

3.  ตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมายใหสถาบันวิจัยและพัฒนา  จัดทําการประเมินผลการจัด 
งานแสง สี เสียง กรุงศรีอยุธยา  กษัตรามหาราชัน  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพการเขาชมงาน 
และความพึงพอใจของผูชมงาน  เก็บขอมูลโดยใชการสัมภาษณสภาพการเขาชมงานจากผูเขาชม 
งานจํานวน 400 คน  และสอบถามความพึงพอใจในการเขาชมงานโดยใชแบบสอบถาม  วิเคราะห 
ขอมูลโดยใชคาความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน พบวาผูมาชมงานสวนมาก 
ตั้งใจมาชมงาน โดยรับรูขาวการจัดงานจากปายโฆษณามากที่สุด  การเขาชมงานผูเขาชมสวนมาก 
ซื้อบัตรจากหนางาน การเดินทางสวนมากเดินทางโดยรถยนตสวนตัว 

ผูชมงานมีความพึงพอใจงานแสง สี เสียง กรุงศรีอยุธยา กษัตรามหาราชัน โดยภาพรวมอยู 
ในระดับมาก เมื่อวิเคราะหแยกตรมประเด็นพบวาผูเขาชมมีความพึงพอใจอยูในระดับมากทุก 
รายการ เรียงตามลําดับจากมากไปนอยดังนี้
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-  การเขาชมการแสดงทําใหเกิดความรูสึกรักและเห็นความสําคัญของความสามัคคี 
-  ผูเขาชมงานเห็นดวยกับขอความ “จังหวัดควรจัดงาน แสง สี เสียง ทุกป 
-  ความเหมาะสมของเครื่องแตงกายของนักแสดง 
-  ความเหมาะสมของสถานที่จัดการแสดง 
-  ความเหมาะสมของฉาก แสง สี เสียง ประกอบการแสดง 
-  ความเหมาะสมของจํานวนผูแสดงในแตละฉาก 
-  ความนาสนใจของเนื้อเรื่องในการแสดง 
-  ความเหมาะสมของจํานวนผูแสดงในแตละฉาก 
-  ความนาสนใจของเนื้อเรื่องในการแสดง 
-  ความเหมาะสมของระยะเวลาในการดําเนินการแสดง 
-  การอํานวยความสะดวกของเจาหนาที่ในการเขาชมการแสดง 

ผูใหขอมูลไดเสนอแนะการจัดงานแสง สี เสียง กรุงศรีอยุธยา กษัตรามหาราชันในปตอไป 
ดังนี้ 

1.  ควรจัดบริการที่จอดรถใหเพียงพอและสะดวก 
2.  ควรมีการใหบริการหองสุขาเพิ่มขึ้น 
3.  ควรใหขอมูลรายละเอียดการแสดงชัดเจน ไดแก รอบที่จะแสดง รวมถึงชวงเวลาใน 

การจัดแสดง 
4.  เนื้อหาที่แสดงควรเพิ่มความสําคัญของกษัตรยองคอ่ืนบาง 
5.  ควรนําศิลปวัฒนธรรมสมัยกรุงศรีอยุธยามาสอดแทรกใหเกิดความภาคภูมิใจใน 

ความเปนกรุงศรีอยุธยา 
6.  ราคาบัตรควรถูกกวานี้ 

มติ/ความเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4.8 เร่ืองนําเสนอเพื่อทราบจากผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการ 
บัณฑิตศึกษา 

-- ไมมี  -- 

ระเบียบวาระที่ 4.9  เร่ืองนําเสนอเพื่อทราบจากผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี 
--  ไมมี –
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ระเบียบวาระที่ 4.10  เร่ืองนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีและผูชวยอธิการบดี 

ระเบียบวาระที่ 4.10.1  เร่ืองนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝายบริหาร 
--  ไมมี -- 

ระเบียบวาระที่ 4.10.2  เร่ืองนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา 
สาระสําคัญโดยยอ 

1.  กองนโยบายและแผนจัดทําสําเนาคูมือศึกษาการเตรียมการจัดทํางบประมาณ 
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554 เพื่อสงสํานักงบประมาณภายในวันที่ 
1 กุมภาพันธ  พ.ศ.2553 

2.  กองนโยบายและแผนจัดทําขั้นตอนปฏิทินงบประมาณรายจายประจําป 
งบประมาณ พ.ศ.2554 

3.  กองนโยบายและแผนขอเชิญทุกหนวยประชุมเพื่อทบทวนและสรุปขอมูล 
การดําเนินการตามแผนการใชงบประมาณปที่ผาน และเตรียมการเสนอความ 
ตองการที่จะพัฒนาใหสอดคลองกับแผนงบประมาณหรือเปาหมายเชิง 
ยุทธศาสตรของสํานักงบประมาณ พ.ศ.2554  ในวันที่ 15 มกราคม พ.ศ.2553 
เวลา 16.00 น. ณ หองประชุม 1 เพื่อเตรียมการจัดทํางบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554  เพื่อเสนอตอสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2553 
และสงสํานักงบประมาณภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ พ.ศ.2553 

มติ/ความเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.10.5  เร่ืองนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา 
สาระสําคัญโดยยอ 

กองพัฒนานักศึกษาประชุมเพื่อเตรียมการวางแผนการรับปริญญาบัตร  ในวันอังคารที่ 
19 มกราคม  พ.ศ.2553  เวลา 15.30 น. 

มติ/ความเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.10.6  เร่ืองนําเสนอเพื่อทราบจากผูชวยอธิการบดีฝายบริหาร 
-- ไมมี  --
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ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องนําเสนอเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระที่ 5.1  พิจารณาโครงการหอศิลปแหงชาติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ความเปนมา/เรื่องเดิม/ขอเท็จจริง 
ตามที่   ผศ .ส า ง  พรศรี     และคณะขอปรึกษาหารื อกั บมหาวิทยาลัย ราช ภัฏ 

พระนครศรีอยุธยาในหลักการเรื่องการขอโอนงานของหอศิลปแหงชาติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
และโครงการพัฒนาหอศิลป ฯ ใหเปน  “ศูนยศิลปะอาเซี่ยน” มาสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พระนครศรีอยุธยา  ขณะนี้อยูระหวางดําเนินการจัดทําเอกสารเพื่อนําเสนอคณะกรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยพิจารณา  และมอบหมายใหอาจารยมงคล  ชาวเรือ  รองผูอํานวยการหอศิลป 
เปนผูประสานงาน 

ขอเสนอ/ญัตติ 
พิจารณาโครงการหอศิลปแหงชาติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

มติท่ีประชุม 
เห็นชอบใหแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาหอศิลป  โดยประกอบดวย 5 ทาน ดังนี้ 

1.  รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา  ประธาน 
2.  รศ.ลํายอง  ปลั่งกลาง  รองประธาน 
3.  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  กรรมการ 
4.  สถาบันอยุธยาศึกษา  กรรมการ 
5.  นิติกร  เลขานุการ 

มีหนาท่ี ดังนี้ 
1.  วิเคราะหการดําเนินการในดานความสอดคลองกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย ฯ 
2.  ศึกษาความเปนไปได / แนวทางการบริหารจัดการในกรณีที่รับโอนเขาสังกัดใน 

มหาวิทยาลัยและนําเสนอผลการดําเนินการตอคณะกรรมการบริหาร 
มหาวิทยาลัยครั้งตอไป
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ระเบียบวาระที่ 5.2  พิจารณากําหนดภาระงานอื่น ๆ 

ความเปนมา/เรื่องเดิม/ขอเท็จจริง 
ตามที่มหาวิทยาลัยประกาศเรื่องมาตรฐานภาระงานสําหรับบุคลากรสายวิชาการ พ.ศ. 

2552 นั้น ตามประกาศขอ 15.8 “ในกรณีที่มีความจําเปนตองกําหนดภาระงานแตกตางจากนี้ ให 
คณบดีเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาใหความเห็น”  นั้น 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดดําเนินการประชุมคณะกรรมการวิเคราะหภาระงาน 
ซึ่งไดกําหนดภาระงานของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดดําเนินการในสวนภาระงานอื่น ๆ ดังนี้ 

ภาระงานดานอื่น ๆ 
1.  งานที่ปฏิบัติตามคําสั่งใหเปนกรรมการที่ปฏิบัติงานเปนประจําตอเนื่องตลอดป 

การศึกษานั้น ๆ ตามคําส่ังมหาวิทยาลัย / คณะ / หนวยงานภายใน ไดแก เจาหนาที่พัสดุ กรรมการ 
การประกันคุณภาพการศึกษา  กรรมการศูนยวิทยาศาสตร กรรมการกิจการนักศึกษา ฯลฯ รวมทั้ง 
คําส่ังอ่ืน ๆ ที่มีการปฏิบัติงานสอดคลองกับการปฏิบัติงานในหมวดนี้ คิดภาระงานดังนี้ 

-  เจาหนาที่พัสดุคณะ  คิดเปน  3  ภาระงาน 
-  เจาหนาที่พัสดุของสาขา / ภาควิชา  คิดเปน  2  ภาระงาน 
-  ประธานกรรมการ  คิดเปน  4  ภาระงาน 
-  รองประธานกรรมการ/กรรมการและเลขานุการ  คิดเปน  3  ภาระงาน 
-  กรรมการ  คิดเปน  2  ภาระงาน 

2.  งานที่ปฏิบัติตามคําส่ังใหเปนกรรมการที่ปฏิบัติงานเฉพาะกิจหรือเปนครั้งคราวตาม 
คําสั่งของมหาวิทยาลัย/คณะ/หนวยงานภายใน โดยงานนั้น ๆ เสร็จสิ้นเฉพาะกิจภายใน 1 เดือน 
ไดแก งานประชาสัมพันธรับนักศึกษา งานวันเด็ก งานสัปดาหวิทยาศาสตรหรือคําสั่งอ่ืน ๆ ที่มีการ 
ปฏิบัติงานสอดคลองกับการปฏิบัติงานในหมวดนี้  คิดภาระงานดังนี้ 

-  ประธานกรรมการ/รองประธานกรรมการ/กรรมการและเลขานุการ 
คิดเปน  1  ภาระงาน 

-  กรรมการ  คิดเปน  0.5  ภาระงาน 
สําหรับคําสั่งที่ไดรับแตงตั้งใหเปนกรรมการหลายฝาย ใหนับเปนภาระงาน 

รวมกันได
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ขอกฏหมาย 
1.  ประกาศ เรื่อง มาตรฐานภาระงานสําหรับบุคลากรสายวิชาการ พ.ศ.2552 ขอ 

7.1.2.6 ภาระงานดานอ่ืน ๆ ไมนอยกวารอยละ 3 ของภาระงานทั้งหมดหรือประมาณ 1 หนวยชั่วโมง 
ตอสัปดาห และขอ 15.8 

2.  ในกรณีที่มีความจําเปนตองกําหนดภาระงานแตกตางจากนี้ใหคณบดีเสนอคณะ 
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ 

ขอเสนอ/ญัตติ 
พิจารณากําหนดภาระงาน 

มติท่ีประชุม 
เห็นชอบตามกรอบภาระงานของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  แตไมเกิน 1 ชั่วโมง 

ตอสัปดาห  ทั้งนี้ตองไมซ้ําซอนกับประกาศเรื่องมาตรฐานภาระงานสําหรับบุคลากรสายวิชาการ 
พ.ศ.2552 

ระเบียบวาระท่ี 5.3  การยืนยันความตองการอัตรากําลังและงบประมาณเพื่อจาง 
พนักงานมหาวิทยาลัย 

ความเปนมา/เรื่องเดิม/ขอเท็จจริง 
ตามที่อธิการบดีมอบหมายใหกลุมงานบริหารงานบุคคลดําเนินการแจงยืนยันความ 

ตองการอัตรากําลังใหม ตามกรอบเดิมที่ไดรับอนุมัติตามมติคณะรัฐมนตรี  ที่อนุมัติในหลักการ 
กรอบอัตรากําลังเพิ่มใหมในป พ.ศ.2550  ใหกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคล มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร มหาวิทยาลัยนครพนม สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน 
และวิทยาลัยชุมชน นั้น 

ขอเท็จจริง 
กลุมงานบริหารงานบุคคลไดประสานเปนการภายในไปยังสํานักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต แลวไดขอมูลเบื้องตน  ดังนี้ 
1.  ชวงนี้ใหมหาวิทยาลัยดําเนินการจัดทําประมาณการคาใชจายในการจางอัตรา 

พนักงานมหาวิทยาลัยตามเหตุผลความจําเปนในการใชอัตรากําลังปงบประมาณ พ.ศ.2554  วาตอง 
ใชอัตรากําลังและจํานวนเงินเปนเทาใด
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2.  เมื่อดําเนินการเรียบรอยแลวใหเตรียมขอมูลดังกลาวเสนอที่ประชุมอธิการบดีครั้ง 
ตอไปเพื่อมีมติรวมกัน  และมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตเปนผูแทนดําเนินการเสนอของบประมาณ 
ตอไป 

ขอเสนอ/ญัตติ 
กลุมงานบริหารงานบุคคล  ไดดําเนินการจัดทําขอมูลประมาณการดังกลาวแลว จึงขอ 

เสนอมหาวิทยาลัยเพื่อโปรดพิจารณา ดังนี้ 
1.  โปรดทราบและพิจารณา 
2.  หากเห็นชอบโปรดลงนามในหนังสือถึงอธิการบดีมหาวิทยราลัยราชภัฏสวนดุสิต 

หรือ 
3.  สุดแตจะเห็นสมควรพิจารณาเปนประการใด 

มติท่ีประชุม 
รับทราบและยืนยันความตองการตามที่มติคณะรัฐมนตรอีนุมัติ 

ระเบียบวาระที่  5.4 พิจารณาอนุมัติงบประมาณสนับสนุนการจัดทําเพลง 
ประจํามหาวิทยาลัย 

ความเปนมา/เรื่องเดิม/ขอเท็จจริง 
ตามที่มหาวิทยาลัย ฯ ไดมีคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการจัดทําเพลงประจํา 

มหาวิทยาลัย  ดังคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาที่ 536/2552 แลวนั้น  บัดนี้ 
คณะกรรมการดําเนินงานไดดําเนินการใหไดมาซึ่งคํารองและทํานอง จํานวน 10 เพลง เรียบรอย 
แลว ซึ่งในขั้นตอนตอไปจนกระทั่งแลวเสร็จสมบูรณพรอมเผยแพร  และการดําเนินงานจําเปน 
จะตองมีงบประมาณสนับสนุนจํานวนหนึ่ง 

เพื่อใหผลงานการจัดทําเพลงประจํามหาวิทยาลัยดําเนินไปดวยดี  จึงขออนุมัติ 
งบประมาณสนับสนุน จํานวน 265,000 บาท (สองแสนหกหมื่นหาพันบาทถวน) ตามรายละเอียด 
โครงการดังแนบ 

ขอเสนอ/ญัตติ 
พิจารณาอนุมัติงบประมาณสนับสนุนการจัดทําเพลงประจํามหาวิทยาลัย จํานวน 

265,000 บาท (สองแสนหกหมื่นหาพันบาทถวน)
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มติท่ีประชุม 
รับทราบ  และใหคณะกรรมการจัดเพลงประจํามหาวิทยาลัยประชุมหารือเพื่อ 
1.  สอบถามความคิดเห็นของเนื้อหาของเพลง 
2.  พิจารณาปรับลดงบประมาณในการดําเนินงาน 

ระเบียบวาระท่ี 5.5  พิจารณากําหนดคุณลักษณะและราคามาตรฐานซื้อพรอม 
ติดต้ังครุภัณฑสําหรับระบบบริหารงบประมาณและ 
การเงิน (SAP) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ความเปนมา/เรื่องเดิม/ขอเท็จจริง 
ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาที่ 1260/2552 ไดแตงตั้งกรรมการ 

กําหนดคุณลักษณะและราคามาตรฐานซื้อพรอมติดตั้งครุภัณฑสําหรับระบบบริหารงบประมาณ 
และการเงิน (SAP) จํานวน 1 ระบบ เปนจํานวนเงิน 1,990,000 บาท (หนึ่งลานเกาแสนเกาหมื่น 
บาทถวน) นั้น 

บัดนี้คณะกรรมการไดดําเนินการกําหนดคุณลักษณะและราคามาตรฐานซื้อพรอม 
ติดตั้งครุภัณฑสําหรับระบบบริหารงบประมาณและการเงิน(SAP) จํานวน 1 ระบบ เปนจํานวนเงิน 
1,990,000 บาท (หนึ่งลานเกาแสนเกาหมื่นบาทถวน) ดังกลาวเสร็จเรียบรอยตามเอกสารที่แนบ 
มาพรอมนี้ 

ขอเสนอ/ญัตติ 
พิจารณากําหนดคุณลักษณะและราคามาตรฐานซื้อพรอมติดตั้งครภัุณฑสาํหรบัระบบ 

บริหารงบประมาณและการเงิน  (SAP) ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

มติท่ีประชุม 
เห็นชอบ  โดยใหนําลงเผยแพรในจดหมายขาวของมหาวิทยาลัย ฯ  เพื่อให 

คณาจารยและเจาหนาที่ทุกทานทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 5.6  พิจารณาความตองการความจําเปนในการใชอัตราเรงดวน 
ตามกรอบที่มีอยู
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ความเปนมา/เรื่องเดิม 
ตามที่อธิการบดีมอบหมายใหกองกลางสํารวจความตองการความจําเปนในการใช 

อัตราเรงดวนตามกรอบที่มีอยู (กรอบอัตรากําลัง ฯ 3 ป พ.ศ.2551-2553) ของทุกหนวยงาน นั้น 
กลุมงานบริหารงานบุคคล ไดดําเนินการสํารวจความตองการ ฯ ไปยังหนวยงาน 4 

คณะ 1 สํานัก  2  สถาบัน และ 4 กอง 

ขอเท็จจริง 
บัดนี้หนวยงาน / สวนราชการ ไดแจงความตองการและความจําเปนในการใชอัตรา 

เรงดวนภายใตกรอบอัตรากําลังของแตละหนวยงาน ดังรายละเอียดดังตอไปนี้ 
1.  กองกลาง (กลุมงานประชาสัมพันธ)  ขอเพิ่มอัตราจํานวน  1  อัตรา 
2.  กองนโยบายและแผน  ขอเพิ่มอัตราจํานวน  2  อัตรา 
3.  กองบริการการศึกษา  ขอเพิ่มอัตราจํานวน  1  อัตรา 
4.  กองพัฒนานักศึกษา  ขอเพิ่มอัตราจํานวน  2  อัตรา 
5.  สถาบันวิจัยและพัฒนา  ไมขอเพิ่มจํานวนอัตรา 
6.  คณะวิทยาการจัดการ  ขอเพิ่มอัตราจํานวน  3  อัตรา 
7.  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  ขอเพิ่มอัตราจํานวน  2  อัตรา 
8.  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ขอเพิ่มอัตราจํานวน  1  อัตรา 
9.  คณะครุศาสตร (ร.ร.ประถมสาธิต)  ขอเพิ่มอัตราจํานวน  1  อัตรา 
10. สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ไมขอเพิ่มจํานวนอัตรา 

ขอเสนอ/ญัตติ 
พิจารณาความตองการเรงดวนของหนวยงานตาง ๆ ดังรายละเอียดแนบมาพรอมนี้ 

มติท่ีประชุม 
รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 5.7  พิจารณาดําเนินการแตงต้ังคณะทํางานและอนุกรรมการ 
ของศูนยฝกปฏิบัติการวิชาชีพ 

ความเปนมา/เรื่องเดิม/ขอเท็จจริง 
ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ไดมีคําสั่งที่ 123/2551 เรื่องแตงตั้ง 

คณะทํางานและอนุกรรมการศูนยฝกปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ เปนวาระที่ 2 ปงบประมาณ 2551 
ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ 2551  ซึ่งจะครบวาระในวันที่ 5 กุมภาพันธ 2553 นั้น 

เพื่อใหการดําเนินงานของศูนยฝกปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ เปนไปดวยความเรียบรอย 
และเกิดความตอเนื่องกันในการทํางาน จึงขอแจงใหมหาวิทยาลัย ฯ ทราบและพิจารณา 
ดําเนินการในการแตงตั้งคณะทํางานและอนุกรรมการของศูนยฝกปฏิบัติการวิชาชีพตอไป 

ขอเสนอ/ญัตติ 
พิจารณาแตงตั้งคณะทํางานและอนุกรรมการของศูนยฝกปฏิบัติการวิชาชีพ 

มติท่ีประชุม 
รับทราบ  และจัดใหมหาวิทยาลัยจัดทําประกาศรับสมัครคณะทํางานและ 

อนุกรรมการของศูนยฝกปฏิบัติการวิชาชีพ    โดยใหคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเปน 
ผูพิจารณาคัดเลือก
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ระเบียบวาระท่ี  6  เรื่องอื่น ๆ 

ระเบียบวาระที่ 6.1  กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ 3/2553 

สาระสําคัญโดยยอ 
เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนําเสนอปฏิทินเพื่อหารือเรื่อง 

กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2553 

ขอเสนอ/ญัตติ 
ขอความเห็นชอบกําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 

3/2553  วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ  พ.ศ.2553 เวลา 13.30 น. ณ  หองประชุม 1 

มติท่ีประชุม 
รับทราบ 

ปดประชุมเวลา เวลา  17.00 น. 

รศ.วันทนีย  แสนภักดี  ผูตรวจบันทึกการประชุม 
นางสาวนัยรัตน  จันทรธนาวงศ  ผูบันทึกการประชุม 
นางสาวปยะนุช  แสงมะฮะหมัด  ผูบันทึกการประชุม




