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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
คร้ังที่ 16/2554 

วันอังคารท่ี 2 สิงหาคม พ.ศ. 2554 เวลา 13.30  15.00 น. 
ณ หองประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

-------------------------------------------------- 
ผูท่ีมาประชุม 
1. ดร.บรูพาทิศ พลอยสุวรรณ อธิการบดี ประธาน 
2. รศ.วันทนีย แสนภักดี รองอธิการบดฝีายบริหาร กรรมการ 
3. ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุงพรหม รองอธิการบดฝีายวิชาการ กรรมการ 
4. นายจิรศักดิ์ ชุมวรานนท รองอธิการบดฝีายวางแผนและพฒันา กรรมการ 
5. นายทวีศักดิ์ จริตควร ผูชวยอธิการบดีฝายบริหาร กรรมการ 
6. ดร.ชมพูนุช สุขหวาน (แทน) คณบดีคณะครุศาสตร กรรมการ 
7. ผศ.วิชชุกร นาคธน คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร กรรมการ 
8. ผศ.วชิรา ปูชตรีรัตน (แทน) คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กรรมการ 
9. รศ.ลํายอง ปลั่งกลาง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 
10. นางสาวกันยารัตน โกมโลทก (แทน) ผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา กรรมการ 
11. นางเกษรา ศรีวิเชียร (แทน) ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กรรมการ 
12. นางสาวนันทนา แยมบู (แทน ) ผู อํ านวยการสํ านั ก วิทยบริ การและ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการ 
13. ดร.รวีวัตร สิริภูบาล ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา กรรมการ 

ผูท่ีไมมาประชุม 
1. ดร.ชิดชัย สนั่นเสียง รองอธิการบดฝีายวิจัยและบริการวิชาการ กรรมการ 
2. นายสุนทร โภชฌงค รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา กรรมการ 

ผูเขารวมประชุม 
1. นางสุนทรี โพธิกุล ผูอํานวยการกองกลาง 
2. นายกฤษณะ กันอ่ํา รองคณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
3. นางสาววนิดา อินทรลักษณ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

เปดประชุม เวลา 13.30 น. 
ประธานพิจารณาจํานวนกรรมการที่มาประชุมและเห็นวาครบองคประชุมแลวจึงเปดการประชุม 

และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม
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ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ 

ระเบียบวาระที่ 1.1 การกําหนดกรอบจุดเนนและคุณลักษณะสําคัญของตัวชี้วัดในระบบ 
ประกันคุณภาพ 

สาระสําคัญโดยยอ 
มหาวิทยาลัยไดมีการประเมินประกันคุณภาพภายในโดย สกอ. และไดจัดทํ า 

เอกสารรายงานการประเมินตนเองป 2553 หลังจากประเมินคุณภาพภายในเรียบรอยแลว 
จะดําเนินการจัดสงให สมศ. เพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2554 
โดยกองนโยบายและแผนไดประมวลผลของทุกคณะสงไปยัง สมศ. และจากการที่ไดตรวจสอบเอกสาร 
ตั้งแตเริ่มแรกที่กองนโยบายและแผนจัดทําเอกสารรายงานการประเมินตนเอง  หรือ SAR ป 2553 
ไดจัดสงไปใหคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยทุกหนวยงาน  ทุกสวนราชการไดชวยตรวจสอบขอมูล 
แตปรากฏวาไมมีการแกไขแตอยางใด  แสดงใหเห็นวากรรมการทุกทานก็รับทราบ รับรูแลวและไมมี 
ความคิดเห็นใดเพิ่มเติม  จึงถือวาทุกทานไดตรวจสอบเรียบรอยแลว จึงไมไดดําเนินการตรวจสอบตอไป 
โดยมอบหมายกองนโยบายและแผนสงใหกับกรรมการประเมินภายในตรวจสอบ เมื่อรับการประเมิน 
คุณภาพภายในพบวา มีขอผิดพลาดอยูหลายจุด  แสดงใหเห็นวาไมไดมีการตรวจสอบเอกสาร 
โดยละเอียด  ทั้ง ๆ ที่ขอมูลที่ผิดพลาดเปนขอมูลเดิม  ดวยเหตุนี้จึงขอเรียนใหคณะกรรมการบริหาร 
มหาวิทยาลัยทราบวา  เอกสารในลักษณะที่จะตองใหหนวยงานอื่นตรวจสอบขอใหทานทั้งหลาย 
พิจารณาในสวนของตนเองที่รับผิดชอบใหถูกตอง หลังจากที่ไดทําการตรวจสอบขอมูลใหมเรียบรอย 
แลวจึงไดทําการประมวลคุณลักษณะที่สําคัญของตัวช้ีวัด/จุดเนนของตัวช้ีวัด  และเขียนกรอบแนวคิด 
ที่เปนจุดเนนในรูปแบบแผนภาพสงไปยังคณาจารย  และผูบริหารทุกทานไดรับทราบ  หากทาน 
มีความเห็นหรือขอเสนอแนะแนวทางเพื่อแกไข  ปรับปรุง  เปลี่ยนแปลงอยางไร  สามารถแจงขอมูล 
กลับมาไดทันที  เพื่อที่จะไดรวมมือกันพัฒนามหาวิทยาลัยตอไป 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 

รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระที่ 2.1 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 15/2554 

สาระสําคัญโดยยอ 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ไดมีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

ครั้งที่ 15/2554 เมื่อวันอังคารที่ 19 กรกฎาคม 2554 ณ หองประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พระนครศรีอยุธยา
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ขอเสนอ/ญัตต ิ
ขอรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 15/2554 

เมื่อวันอังคารที่ 19 กรกฎาคม 2554 ณ หองประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 15/2554 โดยใหแกไขตามขอเสนอแนะของดร.รวีวัตร 
สิริภูบาล ในสวนเนื้อหาตอไปนี้ 

1. หนา [210] บรรทัดที่ 7 นิยามความหมาย “คณาจารย” ใหมีความหมายมากข้ึนและ 
คนมีสวนรวมมากขึ้นแตไมรูสาเหตุของการแกสาระสําคัญเดิม ขอความ “ผูมีสวนรวมในการเสนอช่ือ” 
และขอความ “สมควรใหสภามหาวิทยาลัยมีสวนรวมในการเสนอช่ือนายกสภา” ซึ่งการไดมาของ 
สภามหาวิทยาลัยเดิมจํานวน 2 ฉบับ ไมเคยมีปญหา หากเดิมจํานวนบุคลากร จํานวนการสรรหา จํานวน 
คณะกรรมการเดิมไมทําใหเกิดความเสียหายก็ไมควรปรับแก  วิธีการไดมาไมเสียหายก็ไมควรแก สิ่งที่ควร 
แกคือการมีสวนรวมของประชาคม  วาดวยคณาจารย บุคลากรตาง ๆ แกไขเฉพาะนิยามของ 
“คณาจารยประจํา” ซึ่งมีปญหาวาบุคคลกลุมหนึ่งมีปญหาไมสามารถเสนอช่ือหรือเลือกได ตามที่ราง 
ซึ่งเดิมในการเสนอปรับแกใหคณาจารยในแตละคณะเสนอพรอมเอกสารประกอบเสนอเพื่อใหได 
ซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยและนายกสภามหาวิทยาลัย  และปญหาที่ควรแกคือการกําหนดเขตพื้นที่ 
ในทอง ถ่ิน ครั้ งที่ผ านมามีการโตแย ง เรื่องอยุธยาคือเขตบริการ   ซึ่ ง เขตบริการ คือจังห วัด 
พระนครศรีอยุธยาและจังหวัดอางทองใชหรือไม  โดยไดโตแยงวาเขตบริการของมหาวิทยาลัยคือทั่วทั้ง 
ประเทศมหาวิทยาลัยจึงไดผูทรงคุณวุฒิมาจากทั่วทั้งประเทศ  จากการพิจารณาบางอยางไมสมควรที่จะ 
แกไข ปรับแกไขเปน นิยามความหมาย “คณาจารย” ใหมีความคลอบคลุมมากข้ึนและคนมีสวนรวม 
มากข้ึนแตไมรูสาเหตุของการแกสาระสําคัญเดิม เชน ขอความ “ผูมีสวนรวมในการเสนอช่ือ” และ 
ขอความ “สมควรใหสภามหาวิทยาลัยมีสวนรวมในการเสนอช่ือนายกสภา” ซึ่งการไดมาของนายกสภา 
มหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากขอบังคับเดิมทั้ง 2 ฉบับ โดยภาพรวม ไมเคยมีปญหามา 
กอน  ดังนั้นหากการกําหนด จํานวนคณะกรรมการสรรหา จํานวนคณะกรรมการเดิม ๆ ไมทําใหเกิด 
ความเสียหายก็ไมควรปรับแก วิธีการไดมาไมเสียหายก็ไมควรแก สิ่งที่ควรแกคือการมีสวนรวมของ 
ประชาคม วาดวยคณาจารยประจํา บุคลากรตาง ๆ จึงควรแกไขเฉพาะนิยามของ “คณาจารยประจํา” 
ซึ่งมีปญหาวาบุคคลกลุมหนึ่งมีปญหาไมสามารถเสนอช่ือหรือเลือกนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยได ตามขอบังคับเดิม ซึ่งการเสนอปรับแกใหคณาจารยในแตละคณะเสนอรายช่ือพรอม 
เอกสารประกอบการเสนอรายช่ือเพื่อใหไดซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัย จึง 
ไมสมควรเปลี่ยนแปลง สวนปญหาที่ควรแกคือการกําหนดเขตพื้นที่ในฐานะมหาวิทยาลัยทองถ่ิน  ซึ่งครั้ง 
ที่ผานมามีการโตแยงเรื่องเขตบริการ อยุธยาคือเขต บริการ  แตเดิมไดกําหนดเขตบริการในสมัยเปน 
สถาบันราชภัฏ คือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดอางทองใชหรือไม  โดยมีขอโตแยงวาเขตบริการ 
ของมหาวิทยาลัยคือทั่วทั้งประเทศ  มหาวิทยาลัยจึงไดผูทรงคุณวุฒิมาจากทั่วทั้งประเทศ มหาวิทยาลัย 
จึงไดกรรมการสภามหาวิทยาลัยมาจากทั่วประเทศ  จากการพิจารณาขอบังคับที่รางเสนอ จึงมีความเห็น 
วามีบางสวนเทาน้ันที่สมควรจะแกไข
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2. แกไขหนา [214] บรรทัดที่ 10 มติท่ีประชุม เห็นชอบในหลักการปรับแกขอบังคับ 
มหาวิทยาลัย และมอบหมายใหฝายนิติกรดําเนินการออกแบบสอบถามเพื่อการแกไขตามที่เสนอและ 
ประมวลขอมูลโดยสรุปเพื่อนําเสนอใหคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยไดรับทราบ และนําเสนอตอ 
คณะกรรมการปรับปรุงและยกรางกฎ ระเบียบ ประกาศ ขอบังคับของมหาวิทยาลัยพิจารณาดําเนินการ 
ตอไป แกไขเปน เห็นชอบในหลักการปรับแกไขขอบังคับมหาวิทยาลัย เฉพาะสวนที่มีปญหาหรือเกิด 
ขอบกพรองในการนําไปปฏิบัติจริงและมอบหมายใหฝายนิติกรดําเนินการสอบถามเพื่อรวบรวมขอมูล 
จากผูมีประสบการณ  เกิดปญหาในการใชขอบังคับนั้น ๆ  กอนยกรางแกไข โดยประมวล  ขอมูลสรุป 
และนําเสนอใหคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยไดรับทราบ   และนําเสนอตอคณะกรรมการปรับปรุง 
และยกรางกฎ ระเบียบ ประกาศ ขอบังคับของมหาวิทยาลัยพิจารณาดําเนินการตอไป 

3. แกไขหนา [32] ตารางหัวขอระเบียบวาระที่ 5.2 เห็นชอบในหลักการปรับแก 
ขอบังคับมหาวิทยาลัย  และมอบหมายใหฝายนิติกรดําเนินการออกแบบสอบถามเพื่อการแกไขตามที่ 
เสนอและประมวลขอมูลโดยสรุปเพื่อนําเสนอใหคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยไดรับทราบและ 
นําเสนอตอคณะกรรมการปรับปรุงและยกรางกฎ ระเบียบ ประกาศ ขอบังคับของมหาวิทยาลัยพิจารณา 
ดําเนินการตอไป แกไขเปน เห็นชอบในหลักการปรับแกไขขอบังคับมหาวิทยาลัย เฉพาะสวนที่มีปญหา 
หรือเกิดขอบกพรองในการนําไปปฏิบัติจริงและมอบหมายใหฝายนิติกรดําเนินการสอบถามเพื่อรวบรวม 
ขอมูลจากผูมีประสบการณ  เกิดปญหาในการใชขอบังคับนั้น ๆ  กอนยกรางแกไข โดยประมวล  ขอมูล 
สรุปและนําเสนอใหคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยไดรับทราบ  และนําเสนอตอคณะกรรมการ 
ปรับปรุงและยกรางกฎ ระเบียบ ประกาศ ขอบังคับของมหาวิทยาลัยพิจารณาดําเนินการตอไป 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 15/2554 

ระเบียบวาระที่ 3.1 รายงานขอมูลการดําเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

สาระสําคัญโดยยอ 
เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย นําเสนอขอมูลการดําเนินงานและ 

ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 15/2554 โดยไดแจงและ 
มอบใหหนวยงานและบุคคลที่เกี่ยวของดําเนินการตามมติแลว 

ความเปนมา/เรื่องเดิม/ขอเท็จจริง 
1. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ไดมีมติกําหนดเปนแนวปฏิบัติใหเลขานุการนําเสนอ 

ที่ประชุมเพื่อทราบความคืบหนาหรือขอมูลการดําเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติทุกครั้งโดยบรรจุ 
เปนเรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งกอนดวย 

2. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มีการประชุมครั้งที่ 15/2554 เมื่อวันอังคารที่ 19 
กรกฎาคม 2554 เวลา 13.30 น. ณ หองประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  โดยมีสาระ 
ตามรายงานการประชุมฯ ในระเบียบวาระที่ 2
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3. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มีการประชุมครั้งที่ 15/2554 เมื่อวันอังคารที่ 19 
กรกฎาคม 2554 โดยมอบหมายใหฝายเลขานุการแจงไปยังหนวยงานและบุคคลที่เกี่ยวของปฏิบัติตาม 
มติที่ประชุมในระเบียบวาระที่ 3 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.1 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะครุศาสตร 

สาระสําคัญโดยยอ 
 ไมมี  

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
 ไมมี  

ระเบียบวาระที่ 4.2 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

สาระสําคัญโดยยอ 
 ไมมี  

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
 ไมมี  

ระเบียบวาระที่ 4.3 เรือ่งนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดคีณะวิทยาการจัดการ 

สาระสําคัญโดยยอ 
การหมดวาระของคณะกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 

2554 ซึ่งอยูระหวางดําเนินการจัดทําคําสั่งแตงตั้งเพื่อการสรรหา 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 4.4 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

สาระสําคัญโดยยอ 
งานสัปดาหวิทยาศาสตร ตามที่ไดแจงใหคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยรับทราบ 

จากการประชุมครั้งที่ผานมา ซึ่งคณะวิทยาศาสตรฯ จะดําเนินการจัดกิจกรรมในวันที่ 1718 สิงหาคม 
2554 โดยมีการปรับลดกิจกรรมในบางกิจกรรม  และมีการเปลี่ยนแปลงพิธีวางพานพุมซึ่งเคยจัด 
กิจกรรมในวันแรก ปนี้เปลี่ยนแปลงการจัดพิธีวางพานพุมในวันที่ 18 สิงหาคม 2554 จึงขอเรียนเชิญ 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยทุกทานรวมพิธีในครั้งนี้ และขอเชิญรวมฟงการบรรยายพิเศษจาก 
วิทยากรผูทรงคุณวุฒิ  โดยไดรับเกียรติจากแพทยหญิงคุณหญิงพรทิพย  โรจนสุนันท ผูอํานวยการ 
สถาบันนิติวิทยาศาสตรกระทรวงยุติธรรม  เปนวิทยากรในการบรรยาย ในวันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 
2554 ระหวางเวลา 13.00 น. – 16.00 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.5 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา 

สาระสําคัญโดยยอ 
1. วันพฤหัสบดีที่ 4 สิงหาคม 2554 หนวยอนุรักษฯ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สถาบัน 

อยุธยาศึกษารวมกับสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอมและสํานักบริการวิชาการ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดโครงการสัมมนาเรื่อง “การสรางภาพลักษณและแนวทางการปองกัน แกไขปญหา 
ที่จะคุกคามแหลงมรดกโลก: นครประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยาในฐานะเมืองมรดกโลก” ณ หองประชุม 
ตนโมก อาคารบรรณราชนครินทร เวลา 09.00 น. –12.00 น. และขอเรียนเชิญคณะกรรมการบริหาร 
มหาวิทยาลัยทุกทานรวมพิธีเปดและใหการตอนรับนายวิทยา  ผิวผอง ผูวาราชการจังหวัดพระนครศรอียธุยา 
เปนประธานในพิธีเปดและบรรยายพิเศษ 

2. การเปนตัวแทนมหาวิทยาลัยเขารวมประชุมการจัดงานความสัมพันธไทยญี่ปุน ในการ 
จัดงานครั้งนี้มหาวิทยาลัยไดรับมอบหมายในเรื่องการจัดนิทรรศการ  และรับผิดชอบทางดานญี่ปุน 
เชน กิจกรรมตอบปญหาภาษาญี่ปุน กิจกรรมในครั้งนี้จะจัดข้ึนที่หอศิลปแหงชาติในระหวาง 
วันที่ 14 กันยายน 2554 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 4.6 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

สาระสําคัญโดยยอ 
วันที่ 1819 สิงหาคม 2554 สํานักวิทยบริการจะจัดงานสัปดาหหองสมุดและกิจกรรม 

สงเสริมรักการอาน 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.7 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

สาระสําคัญโดยยอ 
1. การรวมงาน Thai Research Expo มหาวิทยาลัยจะมีนักวิจัยที่เขารวมนําเสนอโดย 

ภาพโปสเตอร จํานวน 6 คน และดวยวาจา จํานวน 2 คน คือ รศ.ดร.นพวรรณ  ธีระพันธเจริญ 
จะนําเสนอในวันที่ 28 สิงหาคม 2554 และ รศ.ดร.วิชา  ทรวงแสวง  จะนําเสนอในวันที่ 30 สิงหาคม 
2554 

2. รายงานความคืบหนาเรื่องตัวช้ีวัดการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการ  ตามที่ทาน 
อธิการบดีไดมีหนังสือไปยังคณะตาง ๆ ใหพิจารณาตัวช้ีวัดการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการและ 
มอบหมายใหสถาบันวิจัยและพัฒนาเปนผูรวบรวมขอมูลความเห็นจากทุกคณะ  และทําการประมวล 
สรุปผลภาพรวมนําเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยภายในสัปดาหแรกของเดือนสิงหาคม 
ซึ่งสถาบันวิจัยไดทําหนังสือถึงคณะแจงวาใหสงขอมูลมายังสถาบันวิจัยและพัฒนาเพื่อจะไดรวบรวมและ 
ประมวลสรุป  เพื่อนําเสนอตอมหาวิทยาลัยขณะนี้มีผูสงขอมูลมาจํานวน 2 คณะ คือ คณะครุศาสตรและ 
คณะมนุษยศาสตร ทางสถาบันวิจัยและพัฒนาไดทําการประมวลผลและไดนําสงขอมูลมายังมหาวิทยาลัย 
เมื่อชวงเชาวันที่ 2 สิงหาคม 2554 เรียบรอยแลว  สวนเรื่องรางแบบรายละเอียดตัวช้ีวัดการปฏิบัติงาน 
ของบุคลากรสายวิชาการที่มหาวิทยาลัยไดมีคําสั่งแตงตั้งคณะทํางานจัดทํารายละเอียดตัวช้ีวัด  ในสวน 
ตัวช้ีวัดดานวิจัย  ดานบริการวิชาการ  ดานบํารุงศิลปวัฒนธรรม  โดย ดร.ชิดชัย  สนั่นเสียง  เปนหัวหนา 
คณะทํางานไดมีการจัดประชุมเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2554 เวลา 16.30 น. เพื่อพิจารณาตัวช้ีวัดซึ่ง 
สถาบันวิจัยและพัฒนาไดนําเสนอตอมหาวิทยาลัยเรียบรอยแลว  ดานการพัฒนาการสอน โดย 
ผศ.ดร.วิมลพรรณ  รุงพรหม  ดานการพัฒนานักศึกษา โดย นายสุนทร  โภชฌงค เห็นชอบกับตัวช้ีวัด 
ทุกประการ 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 4.8 เรื่องนาํเสนอเพือ่ทราบจากผูอํานวยการสํานกังานคณะกรรมการบณัฑติศกึษา 

สาระสําคัญโดยยอ 
 ไมมี  

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
 ไมมี – 

ระเบียบวาระที่ 4.9 เรื่องนําเสนอเพือ่ทราบจากผูอาํนวยการสํานกังานอธกิารบดี 

สาระสําคัญโดยยอ 
1. วันอาทิตยที่ 7 สิงหาคม 2554 จะมีการสอบ ก.พ. โดยคณะกรรมการบริหาร 

มหาวิทยาลัยทุกทานรวมเปนคณะกรรมการในการจัดสอบในครั้งนี้ ขอเรียนเชิญปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับ 
มอบหมาย 

2. วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2554 คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
ขอเรียนเชิญคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยทุกทานประชุมรวมกัน ณ โรงแรมโชคเศรษฐี 
เวลา 10.00 น. 

3. ตามที่มหาวิทยาลัยไดมอบหมายใหติดตั้งมิเตอรไดดําเนินการติดตั้งครบทุกจุดเรียบรอย 
แลวและมอบหมายใหเจาหนาที่ของกลุมงานอาคารและสถานที่จดมิเตอรตั้งแตเดือนมกราคม – 
เดือนกรกฎาคม 2554 จึงขอนําเรียนคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบ 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.10 เรือ่งนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีและผูชวยอธกิารบดี 

ระเบียบวาระที่ 4.10.1 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝายบริหาร 

สาระสําคัญโดยยอ 

ไมมี 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 

ไมมี
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ระเบียบวาระที่ 4.10.2 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดฝีายวางแผนและพฒันา 

สาระสําคัญโดยยอ 
1. สรุปรายงานผลการติดตามรับฟงปญหาและขอเสนอแนะการดําเนินงานตามภารกิจของ 

กองนโยบายและแผน  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 
2. การเปลี่ยนแปลงงบประมาณที่สิ้นสุดไปเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2554 มีหลายหนวยงาน 

สงลาชา สงภายหลังจากกําหนด  จึงไมมีความเห็นในเรื่องของการอนุญาตซึ่งผิดกติกาและขอมูลที่เสนอ 
มามีจํานวนมาก ซึ่งเอกสารไมชัดเจนคือขาดขอมูลในเรื่องของสภาพปญหา หลักการเหตุผล 
ความจําเปนในการขอเปลี่ยนแปลง 

3. การประเมินตนเองของ สมศ. เจาหนาที่กองนโยบายและแผนไดทําการจัดสงเอกสาร 
เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2554 เรียบรอยแลว กอนเวลา 16.00 น. โดยมีคะแนนประเมินตนเองในภาพ 
ของมหาวิทยาลัยอยูที่ 4.06 เวลาที่เหลือจะเปนในสวนของการเตรียมการ  เอกสาร หลักฐาน 
และระบบตาง ๆ  ที่จะใหผูประเมินทําการตรวจประเมินรวมทั้งการเตรียมความพรอมสภาพทาง 
กายภาพซึ่งมีบางตัวช้ีวัดตองตรวจสภาพทางกายภาพในเรื่องของความสะอาด  ความสวยงาม 
สุนทรียภาพ ตาง ๆ 

4. จะมีการดําเนินการปรับปรุงในเรื่องของอาคาร 8 และอาคาร 9 ในเรื่องของการถมดิน 
ขณะนี้ไดทําการเปดซอง  สอบราคาเรียบรอยแลว  ซึ่งภายในสัปดาหหนาจะมีการเซ็นสัญญาเพื่อใหผูรับ 
จางไดดําเนินการตอไป  ไดทําการประสานงานกับฝายพัสดุ คาดวาจะดําเนินการไดภายในสัปดาหที่ 4 
ของเดือนสิงหาคม 2554 เปนอยางเร็ว หรือสัปดาหแรกของเดือนกันยายน 2554 เปนอยางชา 
ซึ่งเรื่องที่ตองดําเนินการคือการเคลื่อนยายของจากอาคาร 8 และอาคาร 9 และขอแจงใหประสานงาน 
รวมกับผูชวยอธิการบดี  นายทวีศักดิ์  จริตควร  เพื่อดําเนินการเกี่ยวกับการขนยายและเพื่ออํานวย 
ความสะดวกในเรื่องของการใชรถและใชทรัพยากรในการขนยายหรือการปรับหาที่ตั้งในการเก็บของ 
ช่ัวคราวตอไป 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 

รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.10.3 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝายวิชาการ 

สาระสําคัญโดยยอ 

1. ขอเรียนเชิญเขารวมโครงการสัมมนาทางวิชาการ 2553  2554 “มหาวิทยาลัยบนเวที 
โลก”  (Seminar Senes. “Thai Universities on the World Stage”) ครั้งที่ 7 

2. กองบริการการศึกษาไดมีหนังสือถึงคณะใหดําเนินการทั้งหมด 4 เรื่อง คือ 

1) เรงรัดการปรับปรุงและการพัฒนาหลักสูตร 2) การดําเนินการตามเปาหมายดาน 
วิชาการ 3) การตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรตามโครงการสรางหลักสูตร 4) แผนการจัดการ 
ศึกษาวิชาในกลุมภาษา
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มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 

รับทราบ มอบหมายรองอธิการบดีฝายวิชาการระบุวันที่ใหจัดสงเอกสารมายังกองบริการ 
การศึกษาเปนวันสุดทาย หากสงภายหลังจากวันที่ไดกําหนดไว  ตองรอจัดสงในปถัดไปจึงจะเปดรับ 
นักศึกษาได  โดยใหระบุช่ือหลักสูตรและรายละเอียดการแกไขทุกหลักสูตร 

ระเบียบวาระที่ 4.10.4 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ 

สาระสําคัญโดยยอ 
1. รายงานผลการเบิกจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ภาพรวม 

ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (1 ตุลาคม 2553 – 25 กรกฎาคม 2554) มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พระนครศรีอยุธยา ไดดําเนินการเบิกจายเงินงบประมาณไปแลวดังนี้ 

งบประจํา 
เงินงบประมาณ 145.014 ลานบาท 
เบิกจาย 109.348 ลานบาท 
รอยละเบิกจาย 75.41 
คงเหลือ 35.666 ลานบาท 

งบลงทุน 
เงินงบประมาณ 66.544 ลานบาท 
เบิกจาย 46.457 ลานบาท 
รอยละเบิกจาย 69.81 
คงเหลือ 20.087 ลานบาท 

2. การสั่งจองเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณเฉลิมพระเกียรติของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
เนื่องในพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 

สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ไดจัดทําเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณงานเฉลิม 
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 
7 รอบ วันที่ 5 ธันวาคม 2554 จําหนายราคา 250 บาท  รวมสนับสนุนสั่งจองเข็มที่ระลึกดังกลาว 
ระหวางวันที่ 13 กรกฎาคม 2554 – วันที่ 31 สิงหาคม 2554 โดยสั่งจองไดที่สํานักงานปลัด 
สํานักนายกรัฐมนตรี หรือ ธนาคารไทยพาณิชย จํากัด (มหาชน) ทุกสาขาทั่วประเทศ 

3. การจัดงานวันโสนบานเพื่อสงเสริมศิลปวัฒนธรรม  ดวยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ไดกําหนดใหอําเภอพระนครศรีอยุธยา  จัดงานวันโสนบานเพื่อสงเสริมศิลปวัฒนธรรม  โดยจัดข้ึน 
ระหวางวันที่ 1920 สิงหาคม 2554 ณ  วัดหันตรา ตําบลหันตรา  อําเภอพระนครศรีอยุธยา  จังหวัด 
พระนครศรีอยุธยา
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4. โครงการหนาโรงเรียนนามอง  ดวยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ไดมอบหมายให 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 1 เปนผูดําเนินโครงการหนาโรงเรียนนามอง  เพื่อให 
สถานศึกษาในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปรับปรุงสภาพแวดลอมภายนอกสถานศึกษาใหมีความเปน 
ระเบียบเรียบรอย  สะอาด  สวยงาม  และประเมินผลเพื่อใหรางวัลกับสถานศึกษาตางๆ ทาง 
คณะอนุกรรมการดําเนินงานหนาโรงเรียนนามอง  จึงใหมหาวิทยาลัยไดสงบุคลากรมาเปนอนุกรรมการ 2 
คณะ คือ 

4.1 คณะอนุกรรมการกําหนดเกณฑการประเมินผล คือ นางอมรรัตน  สนั่นเสียง 
คณบดีคณะครุศาสตร

4.2 คณะอนุกรรมการประเมินผล คือ นายชิดชัย  สนั่นเสียง  รองอธิการบดีฝายวิจัย 
และบริการวิชาการ 

5. การจัดกิจกรรมการสงเสริมการทองเที่ยว ดวยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ไดจัดทํา 
แผนพัฒนาจังหวัด  โดยใหแตละหนวยงานขอรับงบประมาณของจังหวัดตามแผนปฏิบัติราชการประจําป 
งบประมาณ พ.ศ. 2556 ทางสํานักงานทองเที่ยวและการกีฬาจังหวัด  ไดประสานงานมายัง 
ผศ.นาตยา  เกตุสมบรูณ  สาขาวิชาการทองเที่ยว  ไดจัดทําโครงการเสนอไปและมีการปรับเปลี่ยน 
มหาวิทยาลัยไดมีการประชุมหนวยงานที่เกี่ยวของซึ่งประกอบดวย  สถาบันวิจัยและพัฒนา สถาบัน 
อยุธยาศึกษา  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  และคณะวิทยาการจัดการ  ทุกหนวยงานไดรวม 
พิจารณาวาควรจัดทํากิจกรรมการเผยแพรแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมในพื้นที่ประวัติศาสตร “ยอนรอย 
ความสัมพันธในอดีต  เช่ือมโยงมิตรไมตรีในปจจุบันสรางสรรคมิตรภาพในอนาคต” และไดนําเสนอ 
โครงการเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2554 โดยใหปรับโครงการใหเหลือโครงการเดียวและใหงบประมาณ 
9 ลานบาท (จัดทํากิจกรรม 3 ประเทศ คือ โปรตุเกส ฮอลันดา  และญี่ปุน  และจัดกิจกรรมประเทศละ 
1 สัปดาห) โดยใหมหาวิทยาลัยกําหนดกิจกรรมและรายละเอียดของงบประมาณ 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 

รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.10.5 เรือ่งนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธกิารบดฝีายกิจการนกัศกึษา 

สาระสําคัญโดยยอ 

 ไมมี  

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 

 ไมมี 
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ระเบียบวาระที่ 4.10.6 เรื่องนําเสนอเพือ่ทราบจากผูชวยอธิการบดฝีายบริหาร 

สาระสําคัญโดยยอ 

วันที่ 910 สิงหาคม 2554 จะทําการประสานงานรวมกับอาจารยที่อยูอาคาร 8 และ 
อาคาร 9 เพื่อขนยายวัสดุที่เกี่ยวของกับนาฏศิลป  ขอแจงผูอํานวยการกองกลางใหดําเนินการจัดซื้อ 
ถุงปุยขนาดใหญสําหรับใสเสื้อผา จํานวน 20 ถุง เพื่อการขนยายชุดการแสดงตาง ๆ เพื่อปองกันฝุนและ 
แมลงตาง ๆ และสะดวกในการขนยายมากยิ่งขึ้น 

อธิการบด ี กลาววา  ใหแจงกับเจาของอุปกรณที่ตองการเคลื่อนยายใหเปนผูรับผิดชอบ 
ดําเนินการจัดหาอุปกรณเพื่อการขนยายและแยกประเภทการจัดเก็บไดถูกตอง 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 

รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องนําเสนอเพื่อพิจารณา 
ระเบียบวาระที่ 5.1 ขอความเห็นชอบการขออนุมัติปรับขึ้นเงินเดือนบุคลากรโรงเรียน 
สาธิตปฐมวัย 

สาระสําคัญโดยยอ 
ตามที่กระทรวงการคลังเห็นชอบใหมีการปรับบัญชีเงินเดือน คาจาง และคาตอบแทน 

รายเดือนของบุคลากรภาครัฐ  ตามหนังสือที่ กค 0428/ว. 23 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2554 เรื่อง การปรับ 
อัตราคาจางลูกจางช่ัวคราวเงินนอกงบประมาณ  โดยปรับเพิ่มในอัตรารอยละ 5 ใหมีผลใชบังคับตั้งแต 
วันที่ 1 เมษายน 2554 นั้น  โรงเรียนสาธิตปฐมวัย  มีเงินบํารุงการศึกษาปงบประมาณ 2554 จากยอด 
ที่ไดกันเงินไว 10 % ของประมาณการรายรับ (ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย) เปนจํานวนเงิน 
174,600 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสี่พันหกรอยบาทถวน) 

ขอกฎหมาย 
มาตรา 31 (2) แหง พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 อธิการบดีมีหนาที่ควบคุมดูแล 

บุคลากร การเงิน การพัสดุ สถานที่และทรัพยสินอื่นของมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ 
ประกาศ  และขอบังคับของทางราชการและของมหาวิทยาลัย 

ขอเสนอ / ญัตต ิ
ขอความเห็นชอบการขออนุมัติปรับข้ึนเงินเดือนบุคลากรโรงเรียนสาธิตปฐมวัย 

มติท่ีประชุม 
เห็นชอบการขออนุมัติปรับข้ึนเงินเดือนบุคลากรโรงเรียนสาธิตปฐมวัยและนําเขาที่ประชุม 

ก.บ.ม. ตอไป
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ระเบียบวาระที่ 5.2 ขอความเห็นชอบการขออนุมัติปรับเงินเดือนบุคลากรโรงเรียนประถม 
สาธิต 

สาระสําคัญโดยยอ 
ตามที่กระทรวงการคลังเห็นชอบใหมีการปรับบัญชีเงินเดือน  คาจาง  และคาตอบแทน 

รายเดือนของบุคลากรภาครัฐ  ตามหนังสือที่ กค 0428/ว 23 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2554 เรื่องการปรับ 
อัตราคาจางลูกจางช่ัวคราวเงินนอกงบประมาณ  โดยปรับเพิ่มในอัตรารอยละ 5 ใหมีผลใชบังคับตั้งแต 
วันที่ 1 เมษายน 2554 นั้น  โรงเรียนสาธิตปฐมวัย  มีเงินบํารุงการศึกษาปงบประมาณ 2554 

ขอกฎหมาย 
มาตรา 31 (2) แหง พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 อธิการบดีมีหนาที่ควบคุมดูแล 

บุคลากร การเงิน การพัสดุ สถานที่และทรัพยสินอื่นของมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ 
ประกาศ  และขอบังคับของทางราชการและของมหาวิทยาลัย 

ขอเสนอ / ญัตต ิ
ขอความเห็นชอบการขออนุมัติปรับเงินเดือนบุคลากรโรงเรียนประถมสาธิต 

มติท่ีประชุม 
เห็นชอบการขออนุมัติปรับเงินเดือนบุคลากรโรงเรียนประถมสาธิตและนําเขาที่ประชุม 

ก.บ.ม. ตอไป 

ระเบียบวาระที่ 5.3 ขอความเห็นชอบการขออนุมัติปรับขึ้นเงินเดือนบุคลากรโรงเรียน 
สาธิต (มัธยม) 

สาระสําคัญโดยยอ 
ตามที่กระทรวงการคลังเห็นชอบใหมีการปรับบัญชีเงินเดือน  คาจาง  และคาตอบแทน 

รายเดือนของบุคลากรภาครัฐ  ตามหนังสือที่ กค 0428/ว 23 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2554 เรื่องการปรับ 
อัตราคาจางลูกจางช่ัวคราวเงินนอกงบประมาณ  โดยปรับเพิ่มในอัตรารอยละ 5 ใหมีผลใชบังคับตั้งแต 
วันที่ 1 เมษายน 2554 นั้น  โรงเรียนสาธิต (มัธยม) มีเงินบํารุงการศึกษาปงบประมาณ 2554 จากยอด 
ที่ตั้งไว 10 % ของประมาณการรายรับ (ตามนโยบายมหาวิทยาลัย) เปนจํานวนเงิน 708,000 บาท 
(เจ็ดแสนแปดพันบาทถวน) ซึ่งเพียงพอตอการปรับข้ึนเงินเดือนใหม 

ขอกฎหมาย 
มาตรา 31 (2) แหง พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 อธิการบดีมีหนาที่ควบคุมดูแล 

บุคลากร การเงิน การพัสดุ สถานที่และทรัพยสินอื่นของมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามกฎหมาย กฎระเบียบ 
ประกาศ  และขอบังคับของทางราชการและของมหาวิทยาลัย
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ขอเสนอ / ญัตต ิ
ขอความเห็นชอบการขออนุมัติปรับเงินเดือนบุคลากรโรงเรียนสาธิต (มัธยม) 

มติท่ีประชุม 
เห็นชอบการขออนุมัติปรับเงินเดือนบุคลากรโรงเรียนสาธิต (มัธยม) และนําเขาที่ประชุม 

ก.บ.ม. ตอไป 

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ 
ระเบียบวาระที่ 6.1 รายงานผลการตรวจสอบศูนยฝกปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ (สวนหลวง) 

สาระสําคัญโดยยอ 
เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ขออนุญาตใหอาจารยวนิดา  อินทรลักษณ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ นําเสนอรายงานผลการตรวจสอบศูนยฝกปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ 
(สวนหลวง) รายละเอียดตามบันทึกขอความลงวันที่ 20 เมษายน 2554 ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบ 
บัญชีศูนยฝกปฏิบัติการ วิชาชีพธุรกิจ (สวนหลวง ) ไดรับแต งตั้ งจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พระนครศรีอยุธยาใหตรวจสอบบัญชีประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

ขอเสนอ/ญัตต ิ
พิจารณาผลการตรวจสอบศูนยฝกปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ (สวนหลวง) 

มติท่ีประชุม 
รับทราบ  มอบหมายหนวยตรวจสอบภายในนําขอมูลแจงคณะกรรมการบริหารศูนยฝก 

ปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ (สวนหลวง) ใหรับทราบขอมูลที่ตรวจพบและใหพิจารณาไปดําเนินการในสวน 
ที่ตองมีการชี้แจงตามขอสังเกตของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ระเบียบวาระที่ 6.2 กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 17/2554 

สาระสําคัญโดยยอ 
เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนําเสนอปฏิทินเพื่อหารือเรื่องกําหนด 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 17/2554 

ขอเสนอ/ญัตต ิ
ขอความเห็นชอบกําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 17/2554 

วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2554 เวลา 13.30 น. ณ หองประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
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มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ปดประชุมเวลา เวลา 15.00 น. 

รศ.วันทนีย 
นางสาวปยะนุช 
นางสาวนงคราญ 
นางสาวภัครินทร 

แสนภักดี 
แสงมะฮะหมัด 
ปนแกว 
ภิญญา 

ผูตรวจบันทึกการประชุม 
ผูบันทกึการประชุม 
ผูบันทึกการประชุม 
ผูบันทกึการประชุม


