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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ 18/2553 

วันอังคารที่  12 ตลุาคม 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.  ผศ.ดร.วิมลพรรณ  รุงพรหม  รองอธิการบดีฝายวิชาการ  กรรมการ 
4.  ดร.ชิดชยั  สนั่นเสยีง  รองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ  กรรมการ 
5.  นายสุนทร  โภชฌงค  รองอธิการบดีฝายกิจการนักศกึษา  กรรมการ 
6.  นายจิรศกัดิ์  ชุมวรานนท  รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา  กรรมการ 
7.  ดร.อมรรัตน  สนั่นเสยีง  คณบดีคณะครุศาสตร  กรรมการ 
8.  ผศ.วิชชุกร  นาคธน  คณบดีคณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร      กรรมการ 
9.  รศ.ลํายอง  ปลั่งกลาง  คณบดคีณะวิทยาการจดัการ  กรรมการ 
10. รศ.ดร.นพวรรณ      ธีระพันธเจริญ  คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  กรรมการ 
11. ผศ.จินตนา  เวชมี  ผูอํานวยการสถาบันวจิัยและพัฒนา  กรรมการ 
12. ผศ.พันทิพา  มาลา  ผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา  กรรมการ 
13. นายชยัพฤกษ  ชูดํา  ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี 

สารสนเทศ  กรรมการ 
14. ดร.ภควดี  สุขอนันต  ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  กรรมการ 

ผูไมมาประชมุ 
นายทวีศักดิ์  จริตควร  ผูชวยอธิการบดีฝายบริหาร  กรรมการ 

ผูเขารวมประชมุ 
1. นางสุนทรี  โพธิกุล 
2. นางสาวเพลินตา  โมสกุล 
3. นางสริตา  เจริญทัศน 
4. นายสราวุธ  คําสัตย
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เปดประชุม เวลา 13.30 น. 
ประธานพิจารณาจํานวนกรรมการที่มาประชุมและเห็นวาครบองคประชุมแลวจึงเปด 

การประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ 

ระเบียบวาระที่ 1.1  การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
สาระสําคัญโดยยอ 

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจําเดือนตุลาคม จะมี 
การประชุมในวันพุธที่ 13  ตุลาคม  2553  ณ หองประชุม 1  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
เวลา 09.30 น. ขอเรียนเชิญคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเขารวมรับฟงการประชุมสภา 
มหาวิทยาลัยในวันและเวลาดังกลาว 

มติ/ความเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 1.2  พิธีมอบอุปกรณกีฬาของกรรมาธิการการกีฬาของวุฒิสภา 
สาระสําคัญโดยยอ 

ผูแทนกรรมาธิการจํานวน  4  ทานซึ่งประสานงานโดยคุณบุญพันธ    แขวัฒนะ 
นําโดย  สมาชิกวุฒิสภาคุณเกศินี   แขวัฒนะ  ไดนําอุปกรณกีฬามอบใหกับคณะครุศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

มติ/ความเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 1.3  การกอสรางสนามกีฬาศูนยสามบัณฑิต 
สาระสําคัญโดยยอ 

การกอสรางสนามกีฬาศูนยสามบัณฑิต  ตามที่ไดขออนุมัติงบประมาณไปเมื่อป 
ที่ผานมาและไดรับทราบจากองคการบริหารสวนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวาในปนี้จะมีการเสนอ 
ขอตั้งงบประมาณอีกครั้งหนึ่ง  หากไดรับงบประมาณมหาวิทยาลัยจะดําเนินการกอสรางตามพื้นที่ 
ซึ่งไดขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยเมื่อปที่ผานมา 

มติ/ความเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 1.4  การเปดหอศิลปแหงชาติ 
สาระสําคัญโดยยอ 

หอศิลปแหงชาติไดจัดพิธีเปดอยางเปนทางการเมื่อวันเสารที่ 9 ตุลาคม 2553 ไดมี 
การจัดพิธีสงฆ  กิจกรรมการแสดงผลงานของศิลปนและการเสวนาโดยเชิญทานองคมนตรีพลเอกวิจิตร 
กุลวานิชเปนประธาน  และผูวาราชการจังหวัดรวมทั้งศิลปนและทานผูมีเกียรติที่เกี่ยวของมารวมงาน 
เปนจํานวนมาก 

มติ/ความเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 1.5  งานเฉลิมฉลองวันที่ 5 ธันวาคม 2553 วันเฉลิมพระชนมพรรษา 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

สาระสําคัญโดยยอ 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาไดเชิญประชุมซึ่งเปนเรื่องเรงดวนจากกระทรวงมหาดไทย 

จะจัดใหมีงานเฉลิมฉลองในวันที่ 5  ธันวาคม 2553  โดยใหตัวแทนแตละจังหวัดจัดงานโดยจัดบูท 
แสดงนิทรรศการที่กรุงเทพฯ ในปนี้ผูวาราชการจังหวัดขอความรวมมือใหมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พระนครศรีอยุธยาเปนหนวยงานหลักในการจัดเตรียมขอมูลสําหรับจัดนิทรรศการและจัดการแสดง 
ตางๆ  ซึ่งรับทราบขอมูลจากปที่ผานมาวามหาวิทยาลัยไดเปนผูดําเนินการและประกอบกับขอมูล 
โครงการพระราชดําริและพระราชกรณียกิจที่เกี่ยวของกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ซึ่งผูวาราชการ 
จังหวัดเขาใจวามหาวิทยาลัยมีขอมูลบางสวนอยูแลว  จึงขอความรวมมือใหมหาวิทยาลัยเปน 
ผูดําเนินการ

มติ/ความเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 17/2553 
สาระสําคัญโดยยอ 

เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย นํา เสนอรายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่  17/2553  เพื่อขอใหที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร 
มหาวิทยาลัยพิจารณารับรองรายงานการประชุม
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ความเปนมา/เรื่องเดิม/ขอเท็จจริง 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยไดมีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

ครั้งที่  17/2553  เมื่อวันอังคารที่  28 กันยายน  2553 ณ หองประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พระนครศรีอยุธยา 

ขอเสนอ/ญัตต ิ
ขอรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่  17/2553 

เมื่อวันอังคารที่ 28 กันยายน  2553 ณ หองประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

มติท่ีประชุม 
รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 17/2553 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งท่ี 17/2553 

ระเบียบวาระท่ี 3.1 มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

สาระสําคัญโดยยอ 
จากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 17/2553 เมื่อวันอังคารที่ 28 

กันยายน  2553  คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มีมติและขอสั่งการใหดําเนินการดังนี้ 
1.  เห็นชอบในหลักการแนวทางการใหทุนการศึกษาโดยใชโครงสรางและหลักเกณฑ 

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย การใหทุนการศึกษา การฝกอบรม และ 
การดูงาน  พ.ศ.  2552  และผนวกแนวทางที่ยกรางเปนระเบียบเพิ่มเติม ฉบับที่  2  วาดวย 
การสนับสนุนทุนบุคลากรสายสนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  และมอบหมาย 
ผูอํานวยการกองกลางใหนําเขาที่ประชุมคณะกรรมการรางกฏหมายพิจารณาและนําเสนอสภา 
มหาวิทยาลัยตอไป 

2.  เห็นชอบในหลักการการขอขยายอายุสัญญาเชาและการขอยายสถานที่ติดตั้ง 
อุปกรณ  รับ-สงสัญญาณโทรศัพท  และมอบหมายผูอํานวยการกองกลางเชิญบริษัทมานําเสนอชี้แจง 
ปญหาเกี่ยวกับคลื่นสัญญาณและตอบขอซักถามของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

3.  พิจารณาการจัดทําสัญญาการเชาราน 108  SHOP  โดยมอบหมายผูอํานวยการ 
กองกลางตรวจสอบขอมูลการใหเชารานจากบริษัทอ่ืนหากไมตางกัน  ใหดําเนินการตอสัญญาการเชา 
ราน 108 SHOP ได
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4.  เห็นชอบ (ราง) กําหนดรายละเอียดวันขออนุมัติซื้อ-จางและเบิกจายงบประมาณ 
รายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554  และมอบหมายผูอํานวยการกองกลางนําเสนออธิการบดี 
ลงนามประกาศตอไป 

5.  เห็นชอบในหลักการการเลื่อนคาตอบแทนพนักงานราชการ  และคาตอบแทนพิเศษ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553  และมอบหมายรองอธิการบดีฝายบริหารกําหนดเกณฑพิจารณา 
ตามผลการประเมินการปฏิบัติงานพนักงานราชการ ครั้งที่ 2 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยนํา 
ขอมูลการลาตางๆ มาประกอบการพิจารณาโดยกําหนดคาคะแนนในสวนตางๆ และจัดเรียงลําดับ 
คะแนนสูงสุดที่ 1-3 และใหกันชื่อผูไดรับการพิจารณาคาตอบแทนพิเศษประจําปงบประมาณ 2552 
จํานวน 3 คน ออกกอน 

6.  เห็นชอบการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
และมอบหมายกลุมงานประกันคุณภาพนําเสนอใหอธิการบดีลงนามในคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
และนําเสนอใหนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามเพื่อรับทราบคํารับรองดังกลาว กอนเสนอเลขาธิการ 
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อพิจารณาลงนามในฐานะผูรับคํารับรองตอไป 

7.  เห็นชอบ (ราง) แผนพัฒนาองคกรประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554  เพื่อดําเนินการ 
จัดสงให สํานักงาน ก.พ.ร. ตอไป และมอบหมายกองนโยบายและแผนดําเนินการนําตัวชี้วัด 
ความกาวหนาผนวกกับแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ  ป พ.ศ. 2554  และจัดทํากิจกรรม 
ตอบสนองตัวชี้วัดใหครบถวนเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคตามตัวชี้วัด 

8.  เห็นชอบในหลักการกําหนดแนวทางการดําเนินงานจากผลการประเมิน ประจําป 
งบประมาณ พ.ศ. 2554  โดยกําหนดแนวทางปฏิบัติดังนี้ 

8.1  ใหศึกษาตัวชี้วัดที่เปนปญหาและจัดลําดับความสําคัญของตัวชี้วัดที่เปนปญหา 
โดยรวบรวมขอมูลเพื่อออกแบบแนวทางในการปรับปรุงโดยกําหนดเปนงานโครงการหรือกิจกรรมให 
ไดผลงานตามตัวชี้วัดที่ตองการแกไขปญหา 

8.2 ใหหนวยงานที่เกี่ยวของจัดทํารายละเอียดโดยกําหนดแนวทางการปรับปรุงหรือ 
พัฒนาตัวชี้วัดใหสอดคลองกับหลักการที่กําหนดไวในแผนงาน 

9.  เห็นชอบในการสงตัวแทนมหาวิทยาลัย เขารวมประชุมเพื่อลงนามทําความรวมมือ 
ระหวางสถาบันอุดมศึกษาไทย  และสถาบันอุดมศึกษาไตหวัน 

10.  พิจารณาแนวทางในการบริหารจัดการคนงานทําความสะอาดสํานักงานศูนยภาษา 
และสํานักงานหลักสูตร รปบ.ทองถิ่น  โดยมอบหมายผูอํานวยการสํานักวิทยบริการฯ กับคณบดี 
คณะมนุษยศาสตรฯ หารือเพื่อหาขอยุติซึ่งมีแนวทางใหจางบริษัททําความสะอาดโดยใหประสานงาน 
เบื้องตนเพื่อพิจารณารายละเอียดการจางบริษัททําความสะอาด
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มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4.1 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะครุศาสตร 

สาระสาํคัญโดยยอ 
1.  วันที่ 6  ตุลาคม  2553 คณะครุศาสตรไดมีการประชุมอาจารยที่ปรึกษาทุกชั้นป 

เพื่อเตรียมวางแผนในปการศึกษาตอไป 
2.  วันที่ 8 ตุลาคม 2553 คณะครุศาสตรประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการจัดทําแผน 15ป 
3.  วันที่ 11  ตุลาคม 2553  คณะครุศาสตรทําการทดสอบความรูของนักศึกษาชั้นปที่ 4 

หลังฝกประสบการณวิชาชีพครู 
4.  วันที่  12  ตุลาคม  2553  ฝายฝกประสบการณวิชาชีพครูไดจัดสัมมนาหลังฝก 

ประสบการณวิชาชีพครูของนักศึกษาชั้นปที่ 5 
5.  วันท่ี 12  ตุลาคม  2553  สมาชิกวุฒิสภาคุณเกศินี  แขวัฒนะ ไดมอบอุปกรณกีฬา 

มวยไทยจํานวน 39 ชิ้น  ใหกับสาขาพลศึกษาไดใชประโยชนตอไป  มีสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดสระบุรี 
และจังหวัดสระแกวจํานวน 4 ทาน  โดยคุณบุญพันธ  แขวัฒนะ เปนผูประสานงาน 

6.  วันที่ 18-20  ตุลาคม  2553  ประชุมเชิงปฏิบัติการในการพัฒนาหลักสูตร โดยใน 
วันที่  18  ตุลาคม  2553  จะจัดประชุมที่คณะครุศาสตร และในวันที่  19-20 ตุลาคม 2553 
จะดําเนินการที่จังหวัดกาญจนบุรี 

7.  วันที่ 21  ตุลาคม  2553  จะจัดใหมีการปฐมนิเทศนักศึกษากอนฝกประสบการณ 
เต็มรูปแบบของนักศึกษาชั้นปที่ 5 

8.  คณะครุ ศาสต ร ข อแจ ง ฝ า ยวิ ช ากา ร เ รื่ อ ง เ กณฑ กา รคั ด เ ลื อกนั กศึ กษา 
ในปการศึกษา  2554 นักศึกษาที่จะศึกษาตอในสาขาครุศาสตรนั้น ไดกําหนดหลักเกณฑวาในวิชา 
ความรูทั่วไปตองผานเกณฑรอยละ 60 คะแนนในภาพรวม  สาขาวิทยาศาสตรทั่วไปและสาขา 
คณิตศาสตรจะพิจารณาในกลุมของคะแนนเปนรอยละ 60 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 4.2  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะมนุษยศาสตรและ 
สังคมศาสตร 

สาระสาํคัญโดยยอ 
-ไมมี- 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
-ไมมี- 

ระเบียบวาระท่ี 4.3  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
สาระสาํคัญโดยยอ 

1.  การมาเยือนของมหาวิทยาลัยการทองเที่ยวเว ประเทศเวียดนาม ซึ่งมีกําหนดการมาเยือน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาในวันที่ 13-15  ธันวาคม  2553  โดยไดสงจดหมายตอบรับพรอม 
รายชื่อและกําหนดการใหกับมหาวิทยาลัยเรียบรอยแลว จึงขอเรียนเชิญคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
รวมเจรจาและตอนรับแขกครั้งนี้  โดยจะจัดการตอนรับ ณ หองประชุมตนโมก  อาคารบรรณราชนครินทร 

2.  จากการที่ไดรับฟงความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิคณะวิทยาการจัดการจะจัดทํา 
แผนพัฒนา 15ปอีกครั้งในวันที่ 14 ตุลาคม 2553 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.4  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะวิทยาศาสตรและ เทคโนโลย ี
สาระสําคัญโดยยอ 
1. วันที่ 5 ตุลาคม  2553 คณะวิทยาศาสตรฯ การสอบประกันคุณภาพภาษาไทยมีผูมาสมัคร 

จํานวน 200  คน  ซึ่งไดกําหนดผานเกณฑจํานวน 70 เปอรเซ็นต  พบวายังไมมีผูผานเกณฑสวนมาก 
มีผูสอบไดในเกณฑคะแนน 60  เปอรเซ็นต  และมีผูสอบไดคะแนนต่ําสุดอยูที่  30  เปอรเซ็นต 
โดยจะจัดอบรมและทําการสอบใหม  ซึ่งยังพบวาขณะนี้ไมมีนักศึกษาของคณะอ่ืนๆ มาทําการสอบ 
ประกันคุณภาพภาษาไทย 

2. วันที่  7 ตุลาคม  2553  คณะวิทยาศาสตรฯ มีกิจกรรมจิตอาสาของนักศึกษาที่ได 
ทุนการศึกษาจากธนาคาร  มาทําความสะอาดและทาสีรั้วใหกับคณะวิทยาศาสตรฯ 

3. วันที่ 22 ตุลาคม  2553 คณะวิทยาศาสตรฯ จะมีการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ
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มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4.5  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา 

สาระสําคัญโดยยอ 
1.  วันที่ 18  ตุลาคม  2553  สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตสุโขทัย  ไดสงนักศึกษา 

โปรแกรมการทองเที่ยวมาฝกงานกับสถาบันอยุธยาศึกษาเปนเวลา 1 ภาคการศึกษาจํานวน 2 คน 
2.  วันที่ 19  ตุลาคม  2553  เวลา 14.00 น. สถานทูตญี่ปุนพรอมดวยผูบริหารจาก 

กรมศิลปากรอุทยานประวัติศาสตรและอาจารยจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  สถาบันอยุธยาศึกษา 
เปนประธานการประชุม ไดทําหนังสือเรียนเชิญอธิการบดี  เพื่อปรึกษาหาแนวทางการปรับปรุง 
อุทยานประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยา ณ หองประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

3.  วันที่  29  ตุลาคม  2553  สถาบันอยุธยาศึกษาในฐานะหนวยอนุรักษจังหวัด 
พระนครศรีอยุธยาจะจัดกิจกรรมอยุธยาเมืองสรางสรรค  ณ บริ เวณวิหารพระมงคลบพิตร 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4.6  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ 
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

สาระสําคัญโดยยอ 
วันจันทรที่ 11  ตุลาคม 2553  รองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการและผูอํานวยการ 

สํานักวิทยบริการฯ ไดพบแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและรับหนาที่เพื่อจะทํางานใหกับจังหวัด 
ในการเปนศูนยขอมูลความตองการแรงงานเพื่อปอนเขาสูภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
5 นิคมอุตสาหกรรม ซึ่งจํานวนโรงงานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีสถานประกอบการจํานวน3,500แหง 
โรงงานที่มีพนักงานจํานวน  50 คนขึ้นไปมีจํานวน 700 แหง  ซึ่งขณะนี้แรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ไดขอความรวมมือจากโรงงานในการปอนขอมูล เชน  อัตราปจจุบัน วุฒิการศึกษา สาขาวิชา และ 
ความตองการแรงงานใน 1 เดือนขางหนาเปนอยางไร ความตองการแรงงานอีก 3 เดือนขางหนา 
เปนอยางไร  การดําเนินงานในครั้งนี้เปนนโยบายของผูวาราชการจังหวัดที่ตองการพัฒนาระบบซึ่ง 
เกี่ยวของกับการพัฒนาบุคคลและการบริหารทรัพยากรมนุษยเพื่อรองรับกับความตองการแรงงาน 
ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
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มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.7  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

สาระสําคัญโดยยอ 
1. สถาบันวิจัยและพัฒนาขอแจงกําหนดการดังนี้ 
1.1 ประชุมเตรียมการราชภัฏวิชาการครั้งที่ 2 เดือนธันวาคม 2553 
1.2 รวมจัดนิทรรศการราชภัฏวิชาการครั้งที่ 2 วันที่ 14-17มกราคม 2554 
1.3 ประชุมนําเสนอผลงานวิจัยทุนวิจัย วช.ป 53วันที่ 12 มกราคม 2554 
1.4 ประชุมนําเสนอความกาวหนาผลงานวิจัย วช.ป 54ครั้งที่ 1วันที่ 2 มีนาคม 2554 
1.5 ประชุมนําเสนอความกาวหนาผลงานวิจัย วช.ป 54ครั้งที่ 2วันที่ 15มิถุนายน 2554 
1.6  ประชุมนําเสนอความกาวหนาผลงานวิจัยกองทุนมหาวิทยาลัยป 2554 ครั้งที่  2 

วันที่  22 มิถุนายน 2554 
1.7  ประชุมกําหนดโจทยวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยจากกองทุนวิจัย วันที่ 6 

กรกฎาคม 2554 
1.8  ประชุมกําหนดโจทยวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนวิจัยจาก วช.วันที่ 20กรกฎาคม2554 
1.9 Thailand Research Expo 2011 เดือนสิงหาคม2554 

2.  เครือขายมหาวิทยาลัยภาคกลางตอนบนประกาศการใหทุนในรอบที่ 2 จากผูรับทุนทั้งสิ้น 
จํานวน  20  คน  มีอาจารยของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาไดรับทุน  จํานวน 3 คน  คือ 
1. อาจารยสุกัญญา  คงประดิษฐ  2. รศ.ดร.นพวรรณ  ธีระพันธเจริญ 3. ผศ.วันทนา  เนาววัน 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.8  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผูอํานวยการสํานักงาน 
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 

สาระสาํคัญโดยยอ 
-ไมมี- 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
-ไมมี-
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ระเบียบวาระที่ 4.9  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผูอํานวยการสํานักงานอธิการบด ี

สาระสําคัญโดยยอ 
ขณะนี้มหาวิทยาลัยทําการปดถนนหนากองพัฒนานักศึกษาทําใหคณาจารยและ 

เจาหนาที่ไมไดรับความสะดวกเนื่องจากผูรับเหมามีความจําเปนตองขุดทอผานเสนทางดังกลาว 
ซึ่งกําหนดระยะเวลาในการดําเนินงานประมาณ 1 สัปดาห  หากดําเนินการเสร็จกอนระยะเวลาที่ 
กําหนดจะรีบทําการเปดเสนทางใหใชบริการตามเดิม 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.10  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีและผูชวยอธิการบดี 

ระเบียบวาระท่ี 4.10.1  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝายบริหาร 

สาระสาํคัญโดยยอ 
-ไมมี- 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
-ไมมี- 

ระเบียบวาระที่ 4.10.2  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา 

สาระสําคัญโดยยอ 
1.  การเตรียมขอมูลเพื่อพิจารณาการจัดสรรอัตรากําลังพนักงานมหาวิทยาลัยสาย 

วิชาการและสายสนับสนุน เพื่อใหแตละหนวยงานจัดเตรียมขอมูลของแผนพัฒนา แผนอัตรากําลัง 
แผนความตองการอัตรากําลังและขอมูลที่จําเปนแสดงถึงความจําเปนความขาดแคลนที่จะใช 
ประกอบการพิจารณาซึ่งรายละเอียดกองนโยบายและแผนจะทําหนังสือแจงพรอมทั้งปฏิทิน 
การดําเนินงานเกี่ยวกับกระบวนการพิจารณาจัดสรรอัตรากําลังซึ่งเปาหมายคือเดือนกรกฎาคม 
ป 2554 มหาวิทยาลัยจะบรรจุพนักงานมหาวิทยาลัยจํานวน 67 อัตราซึ่งเปนอัตราใหมและรวมถึง 
อัตราทดแทนเกษียณจํานวน 6 อัตราสายวิชาการสรุปรวมสายวิชาการมีจํานวนทั้งหมด  40 อัตราที่ 
ไดรับจัดสรรจากสํานักงบประมาณเปนปริญญาเอกจํานวน 20 อัตรา ปริญญาโทจํานวน 20 อัตรา
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2.  สรุปภาพรวมโครงการของแตละหนวยงานตามแผนงบประมาณรายจาย ประจําป 
งบประมาณ พ.ศ. 2554 นําเสนอโดยผูอํานวยการกองนโยบายและแผน 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4.10.3  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝายวิชาการ 
สาระสาํคัญโดยยอ 

มหาวิทยาลัยเปดรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ(รอบแรก) มีนักศึกษาสมัครจํานวน  784 คน 
จะปดรับสมัครในวันศุกรที่ 15  ตุลาคม  2553 และนักศึกษารอบโควตาประจําปการศึกษา 2554 
ทั้งหมดจํานวน 64คน  และขอความอนุเคราะหจากกองกลางทําปายสัญลักษณหองน้ํา, โรงอาหาร, สถานที่ 
จอดรถ, สถานที่นั่งพักผอน  เพื่ออํานวยความสะดวกแกผูปกครองและนักศึกษาที่มาทําการสอบคัดเลือก 
เขาศึกษาตอภาคปกติ (รอบแรก) ในวันที่ 21-22ตุลาคม 2553 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4.10.4  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝายวิจัยและ 
บริการวิชาการ 

สาระสําคัญโดยยอ 
ขณะนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาใหความรวมมือกับสํานักงานสถิติจังหวัด 

พระนครศรีอยุธยาจัดทําสํามะโนประชากรและเคหะ  โดยกองพัฒนานักศึกษาทําการรับสมัคร 
นักศึกษาตั้งแตวันที่ 1-5  ตุลาคม  2553  ซึ่งไดนักศึกษาทั้ง 4 คณะเขารวมจัดทําสํามะโนประชากร 
และเคหะทั้งสิ้นจํานวน 25 คน โดยจะทํางานจนถึงวันที่ 31  ตุลาคม 2553 ในการดําเนินงานไดรับ 
ความรวมมือจากผูชวยศาสตราจารยนาตยา  เกตุสมบูรณเปนผูประสานงานกับนักศึกษาทั้ง 25 คน 
และขอขอบคุณคณบดีทั้ง 4 คณะ ในการคัดเลือกนักศึกษาเขารวมโครงการดังกลาว 

มติ/ความเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 4.10.5  เรื่องนําเสนอเพือ่ทราบจากรองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา 

สาระสาํคัญโดยยอ 
วันที่ 24-29  ตุลาคม  2553  จะมีการแขงขันกีฬานักศึกษาและจะทําการคัดเลือกที่ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร  ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามีนักศึกษารวมแขงขัน 
กีฬาจํานวน 70 คนและมีอาจารยทําหนาที่โคชรวมกิจกรรมอีกจํานวนหนึ่ง 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4.10.6  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผูชวยอธิการบดีฝายบริหาร 

สาระสาํคัญโดยยอ 
-ไมมี- 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
-ไมมี- 

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องนําเสนอเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระที่ 5.1  การชี้แจงปญหาเกี่ยวกับคลื่นสัญญาณโทรศัพทและตอบ 
ขอซักถามของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

สาระสําคัญโดยยอ 
สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 17/2553  วันอังคารที่ 28  กันยายน  2553 มหาวิทยาลัย 

ไดมอบหมายผูอํานวยการกองกลางเชิญบริษัทมานําเสนอชี้แจงปญหาเกี่ยวกับคลื่นสัญญาณและ 
ตอบขอซักถามของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

โดยมีเจาหนาที่จากบริษัท แอดวานซ อินโฟร เซอรวิส จํากัด (มหาชน), บริษัท โทเทิ่ล 
แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จํากัด (มหาชน) และ บริษัท ฮัทชิสัน  ซีเอที ไวรเลส มัลติมีเดีย จํากัด 
มานําเสนอขอมูลมาตรฐานความปลอดภัยตอสุขภาพของมนุษยจากการใชเครื่องวิทยุคมนาคม 
สํานักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ
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มติท่ีประชมุ 
1.  มอบหมายผูอํานวยการกองกลางประสานงานเพื่อขอรายชื่อตัวแทนทั้ง 4 คณะ 

พรอมกับอาจารยที่สนใจการตรวจวัดคลื่นสัญญาณโทรศัพทกับบริษัท  และใหบริษัทกําหนดวันเพื่อ 
ทําการตรวจวัดคลื่นสัญญาณตอไป 

2.  ใหแตละคณะแตงตั้งตัวแทนและสงรายชื่อพรอมรายชื่ออาจารยที่สนใจภายใน 
วันพุธที่  13  ตุลาคม  2553  เพื่อจะทําการนัดหมายกับบริษัทกําหนดวันเพื่อทําการตรวจวัด 
คลื่นสัญญาณและนําเสนอขอมูลตางๆ โดยใหตัวแทนจากบริษัททั้ง 3 บริษัทชี้แจงขอมูลที่เกี่ยวของ 
กับผลกระทบตางๆ ไดรับทราบตอไป 

ระเบียบวาระท่ี 5.2  ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงกรอบอัตรากําลัง  จํานวน 2 อัตรา 

สาระสําคัญโดยยอ 
คณะมนุษยศาสตรฯ  ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงกรอบอัตรากําลัง จํานวน 2 อัตรา ดังนี้ 
1. กลุมงานบริหารทั่วไป  ตําแหนง เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 3-6 เปน นักวิเคราะห 

นโยบายและแผน 3-6 
2. กลุมงานศูนยภาษา  ตําแหนง นักวิชาการการศึกษา 3-6 เปน นักวิเทศสัมพันธ 3-6 

ขอเสนอ / ญัตติ 
ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงกรอบอัตรากําลัง จํานวน 2 อัตรา 

มติท่ีประชมุ 
เห็นชอบการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงกรอบอัตรากําลัง  จํานวน 2  อัตรา เพื่อนําเขา 

คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย (กบม.) เพื่อพิจารณาตอไป 

ระเบียบวาระที่ 5.3  พิจารณาการเทียบคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกของ 
น.ส. วรอนงค  โกวิทเสถียรชัย 

สาระสําคัญโดยยอ 
ตามที่กลุมงานบริหารงานบุคคลไดรับหนังสือจากคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

ที่  ศธ.0550.3.1/0098  ลงวันที่  15 มกราคม  2553  เรื่องขอปรับวุฒิอาจารย  โดยแจงวา 
น.ส.วรอนงค  โกวิทเสถียรชัย  อัตราพนักงานมหาวิทยาลัย  สายวิชาการ ตําแหนงอาจารยสาขาวิชา
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รัฐประศาสนศาสตร   ไดสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกเรียบรอยแลว  จึงบันทึกขอสง 
วุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกและขอปรับอัตราคาจางตามวุฒิการศึกษาตามกรอบของตําแหนง 
เปนปริญญาเอก/โท เพื่อใหเปนศักยภาพของสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรซึ่งกําลังจะเปดหลักสูตร 
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.) และกลุมงานบริหารงานบุคคลไดดําเนินการดังนี้ 

1.  นําเรื่องเสนอเพื่อพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการ กบม.ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันศุกรที่ 
22 มกราคม 2553 และที่ประชุมมีมติเห็นชอบในการปรับวุฒิเปนปริญญาเอกและมอบให  กลุมงาน 
บริหารงานบุคคลดําเนินการตรวจสอบและเทียบคุณวุฒิปริญญาเอกกับ ก.พ.หากไดขอมลูเปนประการใด 
ใหดําเนินการตามนั้น รวมถึงใหตรวจสอบรายอ่ืนที่จบการศึกษาจากประเทศอินเดียดวย 

2.  นําผลการเทียบคุณวุฒิปริญญาเอกกับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเสนอ 
ที่ประชุมคณะกรรมการ กบม. ครั้งที่ 4/2553 เมื่อวันจันทรที่ 17 พฤษภาคม  2553  และที่ประชุมมีมติ 
เห็นชอบใหไดรับเงินเดือนตามวุฒิในระดับปริญญาเอก  สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย  สายวิชาการวุฒิ 
ปริญญาเอก 19,700 บาท ตั้งแตวันที่ 22 มกราคม  2553 

กลุมงานบริหารงานบุคคลไดตรวจสอบเอกสารขอมูลของพนักงานมหาวิทยาลัยเพื่อใช 
ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน และพบวาเอกสารที่ น.ส. วรอนงค  โกวิทเสถียรชัย นํามาขอ 
ปรับวุฒิเปนใบรับรองคุณวุฒิ (ใบ Provisional Certificate) ซึ่งไมใชใบปริญญาบัตรหรือใบรายงาน 
ผลการศึกษา (Transcript)  จากมหาวิทยาลัย JAWAHARLAL NEHRU ประเทศอินเดียซึ่งในแนว 
ปฏิบัติผูที่จะขอปรับวุฒิการศึกษาและขอรับเงินเดือนที่สูงขึ้นตามวุฒิการศึกษาจะตองนําใบปริญญา 
บัตรหรือใบรายงานผลการศึกษาฉบับจริงมาเสนอ เพื่อดําเนินการตรวจสอบผลการสําเร็จการศึกษา 
ของบุคคลดังกลาว 

ทั้งนี้การตรวจสอบวุฒิการศึกษาจําเปนจะตองระมัดระวังในการดําเนินงานดวยความ 
รอบคอบและตองดําเนินการใหสอดคลองกับ พระราชบัญญัติขอมูลขางสารของราชการ พ.ศ. 2540 
มาตรา 24 (6) ซึ่งกําหนดใหหนวยงานของรัฐจะเปดเผยขอมูลขาวสารสวนบุคคลที่อยูในความ 
ควบคุมดูแลของตนตอหนวยงานของรัฐแหงอ่ืนหรือผูอ่ืน  โดยปราศจากความยินยอมเปนหนังสือของ 
เจาของขอมูลที่ใหไวลวงหนาหรือในขณะนั้นมิได เวนแตเปนการเปดเผยตอเจาหนาที่ของรัฐ  เพื่อการ 
ปองกันการฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามกฎหมาย  การสืบสวน การสอบสวน หรือการฟองคดีไมวา 
เปนคดีประเทศใดก็ตาม 

ดังนั้น การตรวจสอบวุฒิใหแกบุคคลใดบุคคลหนึ่ง  จะตองไดรับความยินยอมจาก 
เจาของขอมูลเสียกอนเพื่อเปนการปองปราบผูที่คิดจะใชเอกสารการศึกษาปลอม รวมทั้งผูที่ผลิตดวย 
เปนการลดจํานวนผูคิดจะทุจริตไดในระดับหนึ่ง  เพราะหากตรวจสอบวาบุคคลใดใชเอกสาร
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การศึกษาปลอมหนวยงานผูเสียหายจะแจงความดําเนินคดีฐานปลอมเอกสารและใชเอกสารราชการ 
ปลอมซึ่งถือเปนความผิดตามกฏหมายอาญาดวย 

สํานักงานอธิการบดีไดพิจารณาแลวและเห็นวาเอกสารที่ น.ส. วรอนงค  โกวิทเสถียรชัย 
นํามาเสนอขอปรับวุฒิยังไมเปนไปตามแนวปฏิบัติ  จึงนําเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อโปรดนําเขา 
พิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร (กบ.) และนําเสนอตอคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 
ประจํามหาวิทยาลัย (กบม.)  เพื่อพิจารณาตอไป 

ขอเสนอ / ญัตติ 
พิจารณาการเทียบคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกของ น.ส. วรอนงค  โกวิทเสถียรชัย 

มติท่ีประชมุ 
เห็นชอบการเทียบคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกของ น.ส. วรอนงค โกวิทเสถียรชัย 

เพื่อนําเสนอขอมูลเขาคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย (กบม.) พิจารณาตอไป 

ระเบียบวาระท่ี 5.4  เสนอแผนความตองการอัตรากําลังสายวิชาการ 

สาระสําคัญโดยยอ 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมีความตองการอัตรากําลังสายวิชาการ  เพื่อปฏิบัติ 

หนาที่ผูสอนในคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  ซึ่งคณะไดนําเสนอคณะกรรมการประจําคณะ 
เพื่อพิจารณาเห็นชอบแลวในการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งที่ 2/2553  เมื่อวันจันทรที่ 16 
สิงหาคม  2553  ที่ผานมา  ซึ่งกรรมการประจําคณะเห็นชอบดวยกับรางที่คณะผูบริหารนําเสนอจึงขอ 
เสนอแผนความตองการอัตรากําลังสายวิชาการ 

ขอเสนอ / ญัตติ 
เสนอแผนความตองการอัตรากําลังสายวิชาการ 

มติท่ีประชมุ 
มอบหมายผูอํานวยการกองกลางรวบรวมขอมูลของทุกคณะประมวลผลความตองการ 

อัตรากําลังสายวิชาการของทุกคณะ และนําเสนอในการประชุมครั้งตอไป
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ระเบียบวาระที่  5.5  พิจารณาการเสนอลงนามหนังสือถึงเลขาธิการ ก.พ. 
เรื่อง ขอความอนุเคราะหกําลังคนภาครัฐ  ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

สาระสําคัญโดยยอ 
ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ.  ที่  นร  1008.4/222  ลงวันที่  31  สิ งหาคม  2553 

เรื่อง ขอความอนุเคราะหกําลังคนภาครัฐ ปงบประมาณ พ.ศ. 2553  โดยขอความอนุเคราะหกรอก 
ขอมูลในแผนดิสเก็ตตามรายละเอียดในแบบสํารวจ (แบบ คปร.5-8)  เพื่อเปนขอมูลประกอบ 
การบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐและเปนขอมูลประกอบการดําเนินงานของคณะกรรมการกําหนด 
เปาหมายและนโยบายกําลังคนภาครัฐ (คปร.) และสงกลับคืนสํานักงาน ก.พ. ภายในวันที่ 30 
ตุลาคม  2553 นั้น 

ขอเท็จจริง 
กลุมงานบริหารงานบุคคลไดกรอกขอมูลตามแบบสํารวจ (แบบ คปร.5-8) ที่สํานักงาน 

ก.พ. สงมาใหเรียบรอยแลวพรอมทั้งไดดําเนินการจัดทําหนังสือถึงเลขาธิการ ก.พ. เพื่อนําสงขอมูล 
ดังกลาวเรียบรอยแลว 

ขอกฎหมาย/เอกสารท่ีเกี่ยวของ 
1.  หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1008.4/222 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2553 เรื่อง ขอความ 

อนุเคราะหขอมูลกําลังคนภาครัฐ ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
2.  มาตรา 27 มาตรา 31  แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 

อธิการบดีมีอํานาจบริหารกิจการของมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศและ 
ขอบังคับของทางราชการและของมหาวิทยาลัย  ทั้งนี้ใหสอดคลองกับนโยบายและวัตถุประสงคของ 
มหาวิทยาลัย 

ขอเสนอ / ญัตติ 
พิจารณาการเสนอลงนามหนังสือถึงเลขาธิการ ก.พ. เรื่อง ขอความอนุเคราะหกําลังคน 

ภาครัฐ  ปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

มติท่ีประชมุ 
รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 5.6 ขอความเห็นชอบใหมหาวิทยาลัยเขารวมโครงการเครือขาย 
ขอมูลอุดมศึกษาไทย (Thai University Information  Network – TUIN) 

เร่ืองเดิม/ขอเท็จจริง 
ตามหนังสือสํานักงานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่ ทปอ.มรภ.119/2553 

ลงวันที่ 28กันยายน 2553  โดยสถาบันคลังสมองของชาติไดนําเสนอ เรื่องการดําเนินโครงการ 
เครือขายขอมูลอุดมศึกษาไทย (Thai University  Information   Network  – TUIN) และไดเสนอให 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พิจารณาเขารวมเปนมหาวิทยาลัยนํารองของโครงการดังกลาว 

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ไดจัดสงขอมูลนักศึกษา  อาจารยประจํา 
หลักสูตร และขอมูลหลักสูตร ใหกับสกอ. แลวทุกภาคเรียน  ดังนั้น หากเชื่อมโยงขอมูลก็จะเปน 
การซ้ําซอนกันหรือไม เนื่องจาก สกอ. มีระบบในการรวบรวมขอมูลสารสนเทศอยูแลว 

ขอกฎหมาย 
ตามระเบียบมาตรา 31 (2) แหง พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 อธิการบดีมี 

หนาที่ควบคุมดูแลบุคลากร การเงิน การพัสดุ สถานที่และทรัพยสินอ่ืนของมหาวิทยาลัยใหเปนไป 
ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศและขอบังคับของทางราชการของมหาวิทยาลัย 

ขอเสนอ / ญัตติ 
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ขอความเห็นชอบจากที่ประชุม กบ. ครั้งที่ 

18/2553 เพื่อรวมพิจารณา ดังนี้ 
1.  ขอมูลพิจารณาใหมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเปนมหาวิทยาลัยนํารอง 

และทดลองเชื่อมโยงขอมูลระหวางมหาวิทยาลัยได 
2.  แตงตั้งผูประสานงานของมหาวิทยาลัย จํานวน 2 คน ประกอบดวยผูประสานงาน 

ทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 คน และผูประสานงานทางดานขอมูล 1 คน 

มติท่ีประชมุ 
เห็นชอบในหลักการใหมหาวิทยาลัยเขารวมโครงการเครือขายขอมูลอุดมศึกษาไทย 

(Thai University Information  Network – TUIN)
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ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอื่นๆ 

ระเบียบวาระที่ 6.1 ขอความเห็นชอบแผนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2554 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

สาระสําคัญโดยยอ 
จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2553 เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2553มหาวิทยาลัย 

จะนําเสนอรายละเอียดงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554  ตามกรอบวงเงินที่ไดรับ 
อนุมัติซึ่งรายละเอียดจะใชเปนขอมูลในการดําเนินการตอไป  โดยจะนําเสนอสภามหาวิทยาลัยรับทราบ 
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 10/2553 วันที่ 13  ตุลาคม  2553  ในการนี้ไดมอบหมายกอง 
นโยบายและแผนชวยประสานงานกับคณะตางๆ รวบรวมขอมูลที่มีรายละเอียดของแผนงานโครงการเพือ่ 
จัดทําเปนรูปเลมนําเสนอสภามหาวิทยาลัย  แตปรากฏวายังไมมีโครงการที่มีรายละเอียดเพียงพอ  ซึ่ง 
จากการวิเคราะหของกองนโยบายและแผนโครงการปงบประมาณ พ.ศ. 2554ที่นําเสนอมตีวัชีว้ดัซึง่อยูใน 
วัตถุประสงคกับเปาหมายยังไมตรงกันทั้งหมด  ดังนั้นจึงขออนุมัติสภามหาวิทยาลัยดําเนินการตาม 
โครงการนี้โดยจะปรับปรุงวัตถุประสงคและตัวชี้วัดใหสอดคลองตอไป  เพื่อที่จะนําโครงการทั้งหมดไป 
ปรับปรุงแกไข 

ประธานมีขอเสนอแนะ ดังนี้ 
1. ใหกองนโยบายและแผนสรุปขอมูลที่วิเคราะหพบวามีตัวชี้วัดทั้งหมดกี่ตัว 
2. ในตัวชี้วัดตามโครงการที่เขียนมาจํานวน 114 ตัวมีโครงการใดที่ไมไดตอบตัวชี้วัด คือ 

วัตถุประสงค เปาหมาย ตัวชี้วัด มีอยูกี่โครงการ 

มติท่ีประชมุ 
เห็นชอบนําเสนอแผนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ของ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเขาที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 

ระเบียบวาระที่  6.2  กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ 19/2553 

สาระสําคัญโดยยอ 
เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนําเสนอปฏิทินเพื่อหารือเรื่องกําหนด 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 19/2553
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ขอเสนอ/ญัตต ิ
ขอความเห็นชอบกําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 19/2553 

วันอังคารที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2553  เวลา 13.30 น. ณ หองประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พระนครศรีอยุธยา 

มติท่ีประชมุ 
รับทราบ 

ปดประชุมเวลา เวลา  17.00 น. 
รศ.วันทนีย  แสนภักดี  ผูตรวจบันทึกการประชุม 
นางสาวภัครินทร  ภิญญา  ผูบันทึกการประชุม 
นางสาวนงคราญ  ปนแกว  ผูบันทึกการประชุม 
นางสาวปยะนชุ  แสงมะฮะหมัด  ผูบันทึกการประชุม


