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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ 21/2553 

วันอังคารที่  30  พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 เวลา 13.30-15.45 น. 
ณ หองประชมุ 1 มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรอียุธยา 

-------------------------------------------------- 
ผูท่ีมาประชุม 
1.  ดร.บูรพาทิศ  พลอยสุวรรณ  อธิการบดี  ประธาน 
2.  ผศ.ดร.วิมลพรรณ  รุงพรหม  รองอธิการบดีฝายวิชาการ  กรรมการ 
3.  ดร.ชิดชยั  สนั่นเสยีง  รองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ  กรรมการ 
4.  นายจิรศกัดิ์  ชุมวรานนท  รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา  กรรมการ 
5.  นายทวีศักดิ์  จริตควร  ผูชวยอธิการบดีฝายบริหาร  กรรมการ 
6.  รศ.ลํายอง  ปลั่งกลาง  คณบดคีณะวิทยาการจดัการ  กรรมการ 
7.  รศ.ดร.นพวรรณ  ธีระพันธเจริญ  คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  กรรมการ 
8.  นางสาวณิศรา  ประดิษฐดวง  (แทน)ผูอํานวยการสถาบันวิจยัและพัฒนา  กรรมการ 
9.  ผศ.พันทิพา  มาลา  ผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา  กรรมการ 
10. นายชยัพฤกษ  ชูดํา  ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี 

สารสนเทศ  กรรมการ 

ผูไมมาประชมุ 
1. รศ.วันทนีย  แสนภักดี  รองอธิการบดีฝายบริหาร  กรรมการ 
2. นายสุนทร  โภชฌงค  รองอธิการบดีฝายกิจการนักศกึษา  กรรมการ 
3. ดร.อมรรัตน  สนั่นเสยีง  คณบดีคณะครุศาสตร  กรรมการ 
4. ผศ.วิชชุกร  นาคธน  คณบดีคณะมนษุยศาสตรและสงัคมศาสตร  กรรมการ 
5. ดร.รวีวัตร  สิริภูบาล  ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  กรรมการ
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เปดประชุม เวลา 13.30 น. 
ประธานพิจารณาจํานวนกรรมการที่มาประชุมและเห็นวาครบองคประชุมแลวจึงเปด 

การประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ 

ระเบียบวาระที่ 1.1  แจงขอมูลขอความรวมมือจากหนวยงานตางๆ 
สาระสําคัญโดยยอ 

1.  เชิญรวมเปนเจาภาพบําเพ็ญกุศลสวดพระอธิธรรมศพพระเทพวรเวที  เจาคณะ 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  เจาอาวาสวัดบรมวงศอิศรวรารามวรวิหาร   ซึ่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
กําหนดเปนเจาภาพบําเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมศพ ในวันพุธที่  29  พฤศจิกายน  2553 
เวลา  19.30 น.  จึงขอเชิญมหาวิทยาลัยรวมเปนเจาภาพบําเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมศพ 
ไดมอบหมายใหผูอํานวยการกองกลางประสานงานกับทางวัด  โดยมหาวิทยาลัยรวมเปนเจาภาพ 
บําเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมศพ  ในวันพฤหัสบดีที่  2  ธันวาคม  2553  เวลา 19.30 น. รถออกจาก 
มหาวิทยาลัยเวลา 18.00 น.  ขอเรียนเชิญคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยทุกทานรวมเปนเจาภาพ 
ในนามของมหาวิทยาลัย  โดยมอบหมายผูอํานวยการกองกลางแจงไปยังคณาจารย  เจาหนาที่แตละ 
คณะและทุกสวนราชการสงตัวแทนหนวยงานละ 10 ทาน 

2.  การจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  เนื่องในโอกาสมหามงคล 
เฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 5 ธันวาคม  2553  จังหวัดพระนครศรีอยุธยาขอเชิญรวมงานพิธี 
ตามหนังสือที่ อย 001.6.3/ว4407  ลงวันที่ 26  พฤศจิกายน  2553  ขอเรียนเชิญคณะกรรมการ 
บริหารมหาวิทยาลัยทุกทานรวมงานพิธีดังกลาว 

3.  พิธีบวงสรวงและพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุไปประกอบพิธีทักษิณานุปทานใน 
การจัดงานยอยศยิ่งฟาอยุธยามรดกโลกและงานกาชาด ประจําป 2553 กําหนดการตามหนังสือ 
สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด ที่ อย 0031/ว.4220  ลงวันที่ 15  พฤศจิกายน  2553  ณ บริเวณอุทยาน 
ประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยา  ซึ่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไดขอความอนุเคราะหเจาหนาที่ไปรวม 
ในพิธีดวย  มอบหมายผศ.สุมิตร  เทพวงษ  ประสานงานกับนักแสดงเพื่อรวมในพิธี  ขอเรียนเชิญ 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยทุกทานรวมงานในครั้งนี้ดวย
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4.  พิธีทําบุญตักบาตรและถวายพระพรชัยมงคล  ตามหนังสือที่ อย 0016.3/ว4258 
วัดพนัญเชิงวรวิหาร  กําหนดจัดงานพิธีทําบุญตักบาตรและถวายพระพรชัยมงคลในวโรกาสวันเฉลิม 
พระชนมพรรษา 5 ธันวาคม  2553  มอบหมายกองกลางและสถาบันอยุธยาศึกษาพิจารณา 
ไปรวมงาน  ซึ่งคณะวิทยาศาสตรฯ ยินดีเปนตัวแทนมหาวิทยาลัยนํานักศึกษาไปรวมพิธีทําบุญ 
ตักบาตรและถวายพระพรชัยมงคล 

มติ/ความเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 1.2  การรับรองคุณวุฒิ 
สาระสําคัญโดยยอ 

ตามที่มหาวิทยาลัยมีหนังสือไปสอบถามขอมูลการรับรองคุณวุฒิของนายปญญา 
คลายเดช  ไปยังสํานักงาน ก.พ. และสํานักงาน ก.พ.ไดมีหนังสือตอบกลับมา ที่ นร 1004.3/404 
ลงวันที่ 22  พฤศจิกายน  2553 

แจงวาสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน  (ก.พ.) มีอํานาจหนาที่กําหนด 
หลักเกณฑและวิธีการเพื่อรับรองคุณวุฒิโดยการรับรองคุณวุฒิผูสําเร็จการศึกษาจากตางประเทศ 
จะรับรองคุณวุฒิที่ไดรับดวยวิธีการศึกษาตามหลักสูตรเต็มเวลา (full time) กรณีของมหาวิทยาลัย 
Dr.Bhim  Rao  Ambedkar  University,  Agra  สาธารณรัฐอินเดีย ผูสําเร็จการศึกษาไดรับคุณวุฒิ 
ปริญญา Doctor  of  Philosophy  in  Political  Science  จากสถาบันการศึกษาดังกลาวดวยวิธี 
การศึกษาตามหลักสูตรเต็มเวลา (full  time) ดังนั้นกรณีของนายปญญา  คลายเดช ไมไดเรียน 
หลักสูตรเต็มเวลา   ถือวาไมเปนไปตามหลักเกณฑที่สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน 
(ก.พ.) กําหนดในกรณีที่จะคัดเลือกอาจารยตามหลักสูตรที่สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพล 
เรือน (ก.พ.)รับรองตอไป 

มติ/ความเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ
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ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 20/2553 
สาระสําคัญโดยยอ 

เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  นํ าเสนอรายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่  20/2553  เพื่อขอใหที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร 
มหาวิทยาลัยพิจารณารับรองรายงานการประชุม 

ความเปนมา/เรื่องเดิม/ขอเท็จจริง 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยไดมีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

ครั้งที่ 20/2553 เมื่อวันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน 2553 ณ หองประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พระนครศรีอยุธยา 

ขอเสนอ/ญัตต ิ
ขอรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่  20/2553 

เมื่อวันอังคารที่  16  พฤศจิกายน  2553  ณ หองประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

มติท่ีประชุม 
รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 20/2553 โดยให 

แกไขหนา 2-17  ระเบียบวาระที่ 6.1  มติที่ประชุม  ขอความจากเดิม รับทราบ แกไขเปนอนุมัติให 
ดําเนินโครงการพัฒนาระบบการจัดการความรูจากงานวิจัยและงานสรางสรรค 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งท่ี 20/2553 

ระเบียบวาระท่ี 3.1 มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
สาระสําคัญโดยยอ 

แบบประเมินความเสี่ยงเพื่อวางแผนการตรวจสอบ  มอบหมายใหหนวยตรวจสอบ 
ภายในประสานงานกับผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  ในการทดลองใชเครื่องมือเพื่อวางแผน 
การตรวจสอบกอนใชงานจริง  หากมีขอเสนอแนะในการปรับเปลี่ยนเครื่องมือใหหนวยตรวจสอบ 
ภายในทําการแกไขและสงใหทุกหนวยงานทําการประเมินตนเองตามแบบประเมินความเสี่ยงดงักลาว
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ซึ่งผลการประเมินใหทําการวิเคราะหขอมูลสรุปผลโดยแจงใหหนวยงานไดรับทราบและดําเนินการวาง 
แผนการตรวจสอบในประเด็นความเสี่ยงตอไป 

มติท่ีประชมุ 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4.1 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะครุศาสตร 
สาระสาํคัญโดยยอ 

-ไมมี- 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
-ไมมี- 

ระเบียบวาระที่ 4.2  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะมนุษยศาสตรและ 
สังคมศาสตร 

สาระสาํคัญโดยยอ 
-ไมมี- 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
-ไมมี- 

ระเบียบวาระท่ี 4.3  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

สาระสาํคัญโดยยอ 
-ไมมี- 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
-ไมมี-
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ระเบียบวาระที่ 4.4  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะวิทยาศาสตรและ เทคโนโลย ี

สาระสาํคัญโดยยอ 
1.  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและมหาวิทยาลัยไดไปทําการประชาสัมพันธรับ 

นักศึกษาลวงหนา 1 ภาคเรียน  ซึ่งพบวานักศึกษาไดจายคาลงทะเบียนลวงหนากับมหาวิทยาลัยอ่ืน 
เรียบรอยแลว คณะวิทยาศาสตรเคยนําเสนอประการที่ 1  มหาวิทยาลัยควรออกประชาสัมพันธเร็วขึ้น 
ประการที่ 2  มหาวิทยาลัยควรเปลี่ยนแปลงระเบียบการเก็บเงินนักศึกษาเพื่อเปนหลักประกัน 

2.  คณะวิทยาศาสตรไดประชุมคณะมีการนําเสนอเรื่องการคืนกลับขอมูลที่ไดจาก 
นักศึกษาประเมินตนเอง  ประเมินอาจารยใหสาขาวิชาไดนําไปใชประโยชน  และมีการพูดถึงงานวิจัย 
ในกรณีงานวิจัยเปนตามศาสตรของตนโดยที่ไมขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากมหาวิทยาลัยและ 
จากงบประมาณภายนอกโดยคิดเปนภาระงานได ซึ่งตองทําใหเสร็จภายใน 1 ปและนําเสนอใน 
ระดับประเทศขึ้นไปโดยเปนขอตกลงของคณะ 

3.  การประชุมศูนยวิทยาศาสตรเพื่อจัดสรรงบประมาณเรื่องการเรียนการสอนได 
บทสรุปเกี่ยวกับงานวิจัยเรื่องการสนับสนุนนักศึกษาทําวิจัยที่จะตอบตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัย รวมถึง 
อาจารยที่ปรึกษาที่จะมีงานวิจัยตอบโจทย โดยมีเปาหมายและคุณภาพนําเสนอระดับประเทศ 

4.  วันที่ 26  พฤศจิกายน  2553  ประชุมคณะกรรมการประจําคณะซึ่งมีหลักสูตรที่จะ 
เขาสภาวิชาการคือหลักสูตรของ วทบ. คณิตศาสตร  มีการอภิปรายกันมากมายเรื่องคณะ 
วิทยาศาสตร  จะเปดครูวิทยาศาสตรไดหรือไม 

5.  วันที่  2  ธันวาคม  2553  ประชุมวางแผนการเปดการเรียนการสอนที่นิคม 
อุตสาหกรรมนิคมบางปะอิน  มหาวิทยาลัยมอบหมายใหกรมอาชีวอนามัยดําเนินการเพื่อดูขอมูลวา 
สามารถทําไดมากนอยแคไหน  มีลูกคาจํานวนเทาไหร 

6.  วันที่ 1  ธันวาคม  2553  ประชุมผูปกครองนักศึกษาปที่ 1  และนักศึกษาปที่ 2  ของ 
คณะวิทยาศาสตรปรากฎวามีผูปกครองมารวมประชุมคอนขางนอย  แตคณะจะดําเนินการดูกอน 

7.  วันที่ 14  ธันวาคม  2553  คณะวิทยาศาสตรฯ จะเชิญ Professor จากมหาวิทยาลัย 
โอซากา เขาพบอธิการบดีในชวงเชา 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ
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ระเบียบวาระท่ี 4.5  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา 

สาระสาํคัญโดยยอ 
1.  วันเสารที่ 27  พฤศจิกายน  2553  โรงเรียนนานาชาติบางกอกพัฒนาไดนําครู 

ตางชาติจํานวน  60 คน  รวมกับสถาบันอยุธยาศึกษาในการจัดกิจกรรมเรียนรูวิถีชีวิตและ 
ศิลปวัฒนธรรมไทย  ซึ่งโรงเรียนนานาชาติรวมจัดกิจกรรมกับสถาบันอยุธยาศึกษาเปนปที่ 3 

2.  วันที่  2  ธันวาคม  2553  สถาบันอยุธยาศึกษาจัดใหมีกิจกรรมโครงการลาน 
วัฒนธรรม ครั้งที่ 16  เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  เวลา 09.00 น.  เชิญชวน 
โรงเรียนตางๆ ระดับประถมศึกษา  มัธยมศึกษา  และอุดมศึกษารวมประกวดรองเพลงพระราชนิพนธ 
ประกวดจัดบอรดพอของฉันและวาดภาพ  เวลา 14.30 น. พิธีราชสดุดีและการแสดงเฉลิมพระเกียรติ 
และการแขงขันกีฬายอนยุค  ซึ่งกําหนดเฉพาะชั้นประถมศึกษาปที่ 4,5,6  เวลา 16.30 น. มอบรางวัล 
และแจกเกียรติบัตรและปดงาน  ขอเรียนเชิญคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยรวมกิจกรรมในครั้งนี้ 

3.  วันที่ 20 ธันวาคม  2553  สถาบันอยุธยาศึกษาและคณะวิทยาการจัดการรวมกับ 
อําเภอบานแพรกในการจัดประชุมที่อําเภอบานแพรก แลกเปลี่ยนเรียนรูทางวิชาการดานภูมิปญญา 
ทองถิ่น ซึ่งมุงหวังจะสรางเครือขายดานวัฒนธรรมทองถิ่นใหเปนระบบ  และเปดเวทีอภิปรายเพื่อ 
สงเสริมการทองเที่ยวอําเภอบานแพรกในปนี้ 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4.6  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ 
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

สาระสาํคัญโดยยอ 
-ไมมี- 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
-ไมมี-
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ระเบียบวาระที่ 4.7  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

สาระสําคัญโดยยอ 
1.  สถาบันวิจัยและพัฒนาไดจัดประชุมหัวหนาหมูเรียนนักศึกษาภาคปกติทุกหมูเรียน 

ในวันพฤหัสบดีที่18  พฤศจิกายน 2553  มีหัวหนาหมูเรียนเขาประชุม 120 คน ผลการแสดงความ 
คิดเห็นดานตางๆของมหาวิทยาลัยในการดําเนินงานมีดังนี้ 

1.1  หองน้ํา 
1.2  หองเรียน 
1.3  การพัฒนานักศึกษา 
1.4  ผูสอน 
1.5  โรงอาหาร 
1.6  บุคลิกภาพและการแตงกาย 
1.7  การจัดกิจกรรมสงเสริมภาพและพัฒนานักศึกษา 
1.8  การวัดและประเมินผล 
1.9  วิธีการสอนและบรรยากาศการสอน 
1.10 อ่ืน ๆ ที่ควรพัฒนา 

2.  สถาบันวิจัยและพัฒนาไดจัดเสวนาเพื่อสรางเครือขายความรวมมือดานบริการวิชาการ 
เพื่อพัฒนาทองถิ่นระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ในวันพุธที่  24  พฤศจิกายน 2553 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีผูบริหาร 
องคกรปกครองสวนทองถิ่นจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  และจังหวัดอางทอง  จํานวน  100  คน 
คณาจารยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาจาก  48  โปรแกรมวิชา  จํานวน  50  คน 
การจัดการประชุมไดแบงผูเขารวมประชุมเปน 9  กลุม  ไดแก 1.  กลุมคอมพิวเตอร  2.  กลุมวิสาหกิจ 
3.  กลุมการศึกษา  4.  กลุมการสงเสริมอาชีพ คหกรรม เกษตรเทคโนโลยี  5.  กลุมกฎหมาย สังคม 
6.  กลุมเศรษฐกิจภาพรวม  7.  กลุมสุขภาพอนามัย  ความปลอดภัย  8. นิเทศศาสตร  และ 
ประชาสัมพันธ  9.  กลุมพลังงานและสิ่งแวดลอม ที่ประชุมไดแลกเปลี่ยนขอมูลและความคิดเห็นซึ่ง 
กันและกัน  นําเสนอสิ่งที่เปนความตองการของชุมชนทองถิ่น  ผลการประชุมที่สําคัญคือในวาระ 
เรงดวนองคกรปกครองสวนทองถิ่นประสงคจะรวมมือกับมหาวิทยาลัยดานสารสนเทศเนนฐานขอมลู 
ที่จําเปนขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและการสรางผูนําการเปลี่ยนแปลงในจังหวัดสําหรับ 
รายละเอียดอื่นๆ สถาบันวิจัยและพัฒนาจะประมวลผลการประชุมเพื่อเตรียมดําเนินงานตามภารกิจ 
ป 2554 ตอไป
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3.  การจัดอบรมใหความรูเบื้องตนเกี่ยวกับทรัพยสินทางปญญาวันที่ 26 พฤศจิกายน 2553 
เวลา 8.30-16.30 น. สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดกิจกรรมใหความรูเบื้องตนเกี่ยวกับทรัพยสินทาง 
ปญญา ณ หองประชุมตนโมก มีวัตถุประสงคเพื่อใหความรูกับบุคลากรในดานลิขสิทธิ์และสิทธิบัตร 
ดร.บูรพาทิศ  พลอยสุวรรณ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  เปนประธานเปด 
การประชุม  การประชุมครั้งนี้มีวาที่รอยตรี  สรรควร  สัตยมงคล  ฝายทรัพยสินทางปญญาของ 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรทรวิโรฒ เปนวิทยากร  มีผูเขารวมจํานวน 40 คน จากคณะวิทยาศาสตร 
และเทคโนโลยี  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  คณะวิทยาการจัดการ  คณะครุศาสตร 
ฝายประกันคุณภาพ  และสถาบันวิจัยและพัฒนา  ผูเขาประชุมไดรับความรูเกี่ยวกับความหมายของ 
ลิขสิทธิ์สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร 

ตลอดจนแนวปฏิบัติในการทําคําขอลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร มีอาจารยที่สนใจจะขอจด 
สิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร  โดยนําผลงานมาปรึกษากับวิทยากร  ไดแก  ผูชวยศาสตราจารยจินดา 
นัยผองศรี และคณาจารยจากคณะวิทยาการจัดการ ผลการประชุมครั้งนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนา 
จะเปนผูทําคําขอจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรใหกับคณาจารยเพื่อใหมีผลตอตัวชี้วัดของ  ก.พ.ร. 
ป 2554 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที ่  4.8  เรื ่องนําเสนอเพื ่อทราบจากผู อํานวยการสํานักงาน 
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 

สาระสาํคัญโดยยอ 
-ไมมี- 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
-ไมมี-
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ระเบียบวาระที่ 4.9  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผูอํานวยการสํานักงานอธิการบด ี

สาระสาํคัญโดยยอ 
1.  ขอความรวมมือเปนเจาภาพ การพบปะหารือกับผูวาราชการจังหวัด “สภากาแฟ” 

แบบไมเปนทางการประจําป 2554  โดยมหาวิทยาลัยจะเปนเจาภาพในวันที่ 20  เมษายน  2554 
2.  รศ.ดร. วิชา  ทรวงแสวง  อาจารยประจําวิชา ภาษาไทยธุรกิจ ขอเสนอขอมูลของ 

นักศึกษาภาค กศ.บป. (เสาร – อาทิตย) เขียนขอความอนุเคราะหในเรื่องตาง ๆ จํานวน 27  คน 
3.  มาตรการและแนวทางการเรงรัดติดตามการใชจายเงินงบประมาณประจําป 

งบประมาณ พ.ศ. 2554  มหาวิทยาลัยไดดําเนินการเบิกจายในภาพรวมทั้งสิ้น 211 ลานบาท 
เบิกจายไปแลวทั้งสิ้น 27 ลานบาท  คิดเปนรอยละ 13  เปอรเซ็นต  ตามมาตรการของสํานักงานคลัง 
จังหวัดตองการใหทุกสวนราชการเบิกใหไดจํานวน  20  เปอรเซ็นตของไตรมาสที่ 1 

4.  การดําเนินมาตรการปรับปรุงกําลังของสวนราชการ (โครงการเกษียณอายุกอน 
กําหนด) ปงบประมาณ พ.ศ. 2555 (ออกจากราชการ วันที่ 1 ตุลาคม  2554)  มหาวิทยาลัยได 
มอบหมายใหกองกลางแจงไปยังหนวยงานตาง ๆ ขณะนี้ยังไมมีหนวยงานใดแจงกลับมา 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.10  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีและผูชวยอธิการบดี 

ระเบียบวาระท่ี 4.10.1  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝายบริหาร 

สาระสาํคัญโดยยอ 
-ไมมี- 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
-ไมมี-
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ระเบียบวาระที่ 4.10.2  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา 

สาระสําคัญโดยยอ 
1.  วันที่ 1  ธันวาคม  2553  จะมีการเริ่มนําขอมูลการเบิกจาย  การขออนุญาตซื้อ/จาง 

เขาระบบ SAP ซึ่งเปนระบบใหม  ไดมีการจัดอบรมเจาหนาที่ที่เกี่ยวของในวันที่ 29-30  พฤศจิกายน 
2553 

2.  วันที่  1  ธันวาคม  2553  มีการประชุมการดําเนินงานดานประกันคุณภาพ 
ซึ่งผูเขารวมประชุมจะเปนผูปฏิบัติงานดานประกันคุณภาพโดยตรง  ในการประชุมชี้แจงเกณฑของ 
ก.พ.ร. ป 2554 

3.  ผูพัฒนาระบบสําหรับผูบริหารระดับสูง ระบบบริหารจัดการระดับสูงมีความคืบหนา 
ในระดับหนึ่งแลว ระบบใหมจะเชื่อมโยงกับฐานขอมูลโดยตรง เชนจํานวนนักศึกษา  จํานวนบุคลากร 

4.  วันที่ 8 – 9  ธันวาคม  2553  ศาสตราจารย ดร. โมริยะและรองศาสตราจารย ซาซากิ 
จะมาเยี่ยมมหาวิทยาลัย 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4.10.3  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝายวิชาการ 
สาระสาํคัญโดยยอ 

-ไมมี- 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ
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ระเบียบวาระท่ี 4.10.4  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝายวิจัยและ 
บริการวิชาการ 

สาระสาํคัญโดยยอ 
1.  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาไดรับแตงตั้งจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาให 

เปนประธานคณะกรรมการชุดที่ 12  เรื่องการติดตามและประเมินผลการใหความชวยเหลือผูประสบ 
อุทกภัยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ในวันพุธที่ 1 ธันวาคม  2554  รองอธิการบดีฝายวิจัยและ 
บริการวิชาการจะนําเสนอขอมูลกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  คือ มหาวิทยาลัยไดออกแบบสอบถาม 
ชุดที่ 1  สอบถามทุกหนวยงานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไดใหความชวยเหลือผูประสบอุทกภัย 
อยางไรบาง  ชุดที่ 2  ติดตามจากผูประสบอุทกภัยวาไดรับความชวยเหลืออยางไรบางและมีความ 
เหมาะสมหรือไมสําหรับการชวยเหลือ  ไดรับความชวยเหลือมากนอยแคไหน และตรงกับความ 
ตองการหรือไม มีผลกระทบหรือขอรองเรียนอยางไร 

2.  โครงการหนึ่งจังหวัดหนึ่งมหาวิทยาลัย ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได 
ใหแตละมหาวิทยาลัยเปนกลไกลหลักในการขับเคลื่อนและสนับสนุนการทํางานรวมกับจังหวัดพื้นที่ 
ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26  พฤศจิกายน  2553  ณ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ขณะนี้มีเครือขายเพื่อ 
การพัฒนาอุดมศึกษา 9 เครือขาย  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาอยูในเครือขายภาคกลาง 
ตอนบน  ซึ่งมีมหาวิทยาลัยทั้งหมด  44  แหง  ทั้งรัฐและเอกชน  ในวันที่ 13  ธันวาคม  2553  จะมี 
การจัดพิธีรวมลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือในการดําเนินงาน “โครงการหนึ่งจังหวัดหนึ่ง 
มหาวิทยาลัย”  ระหวาง ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี  รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีวาการ 
กระทรวงศึกษาธิการ และผูแทนเครือขายอุดมศึกษาภูมิภาค 9  เครือขาย  มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พระนครศรีอยุธยาจะรับผิดชอบจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดอางทอง  มหาวิทยาลัยจะทราบ 
รายละเอียดทั้งหมดภายหลังจากวันที่ 13 ธันวาคม 2553 ซึ่งมีภารกิจดังนี้ 

2.1  สงเสริมสนับสนุนเครือขายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษาภาคกลาง 
2.2  สงเสริมสนับสนุนสถาบันอุดมศึกษาสมาชิกเครือขาย รวมกันดําเนินการอยาง 

เชื่อมโยงกันทั้งระบบในพื้นที่ความรับผิดชอบ 
2.3  จัดตั้งศูนยจัดการความรูเพื่อพัฒนาจังหวัดในสถาบันอุดมศึกษา  โดยทําหนาที่ 

2.3.1  เปนที่ปรึกษาจังหวัดพื้นที่ 
2.3.2  จัดทําระบบฐานขอมูลพัฒนาจังหวัด 
2.3.3  รวมจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด 
2.3.4  สังเคราะห/เสนอนโยบายสาธารณะที่เปนประโยชนตอชุมชน
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2.3.5  เปดชองทางสื่อสารกับสื่อมวลชน ชุมชน สังคม เพื่อสรางความเขาใจที่ถูกตอง 
อธิการบดี  กลาววา  โครงการหนึ่งจังหวัดหนึ่งมหาวิทยาลัยเปนโครงการเชิงนโยบาย 

ตองทําโครงการตามภารกิจของมหาวิทยาลัย  พันธกิจเกี่ยวกับการพัฒนาทองถิ่นเปนหนาที่ 
ตามกฎหมายของมหาวิทยาลัยราชภัฏ  ปรัญญา  ปณิธาน ที่ระบุไวในกฎหมายพระราชบัญญัติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ  เปนหนาที่ของทุกหนวยงานที่จะตองดําเนินการ  แตเนื่องจากที่ผานมายังไมได 
ดําเนินการอยางจริงจัง  และเปนระบบ  ดังนั้นจึงมอบหมายรองอธิการบดีฝายสถาบันวิจัยและบริการ 
วิชาการเปนผูรับผิดชอบโครงการหนึ่งจังหวัดหนึ่งมหาวิทยาลัย  ในการเสนอความคิดเห็นและกํากับ 
ดูแล  และมอบหมายสถาบันวิจัยและพัฒนารับผิดชอบโครงการดังกลาว 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.10.5  เรื่องนําเสนอเพือ่ทราบจากรองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา 
สาระสาํคัญโดยยอ 

-ไมมี- 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
-ไมมี- 

ระเบียบวาระท่ี 4.10.6  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผูชวยอธิการบดีฝายบริหาร 

สาระสาํคัญโดยยอ 
-ไมมี- 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
-ไมมี-
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ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องนําเสนอเพื่อพิจารณา 
ระเบียบวาระที่ 5.1  พิจารณาเกณฑการพิจารณาอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย 
ประจําป 2554 

สาระสําคัญโดยยอ 
ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยไดใหคณะกําหนดเกณฑการพิจาณา 

อัตราพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ประจําป 2554  ในสวนที่มหาวิทยาลัยจะจัดสรรใหกับคณะ 
ตาง ๆ นั้น  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ไดประชุมผูบริหาร หัวหนาภาควิชา และหัวหนา 
สาขาวิชา  ในวันที่ 10 พฤศจิกายน  2553  โดยไดประชุมพิจารณาหลักเกณฑดังกลาว  ผลการ 
ประชุมอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ประจําป 2554 พิจารณาดังนี้ 

1.  จากอายุงานของอาจารยประจําตามสัญญา หากอายุงานเทากัน ใหพิจารณาจาก 
ภาระงานสอน (คิดจากคา FTES) รวมกับภาระงานดานอ่ืนๆ ที่มหาวิทยาลัยกําหนดเปนภาระงาน 
รวมทั้งตองมีคุณวุฒิตรงกับหลักสูตรโดยสาขาตองรายงานคุณวุฒิของบุคลากรที่มีอยู 

2.  อัตราที่ ไดจะเปนบุคลากรที่มีอยู เดิม  6  (7)  คน/บุคลากรภายนอก  1  คน 
(บุคคลภายนอกกําหนดคุณวุฒิ ปริญญาเอก/โท หากไมมีผูสมัครหรือไมผานการคัดเลือกจึงกําหนด 
วุฒิเปนปริญญาโท  ซึ่งใชการสอบภาคทฤษฎี สัมภาษณและการสอบสวนในการคัดเลือก) โดย 
คุณวุฒิดังกลาวเปนคุณวุฒิที่ตรงกับบุคคลที่ขึ้นบัญชีรายชื่อในอันดับตอมาที่ถูกคัดเลือกเปนพนกังาน 
มหาวิทยาลัย 

3.  สาขาที่ขาดแคลน เชน อาชีวอนามัยฯ ใหคณะขออัตราเปนอัตราอาจารยประจํา 
ตามสัญญาเพิ่ม 

ขอกฏหมาย 
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547  ม. 31 (1) ใหอธิการบดีมีหนาที่ 

ควบคุมดูแลบุคลากร การเงิน การพัสดุ สถานที่และทรัพยสินอ่ืนของมหาวิทยาลัยใหเปนไปตาม 
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศและขอบังคับของทางราชการและของมหาวิทยาลัย ม.36 ใหคณบดี 
เปนผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบงานคณะ 

ขอเสนอ / ญัตติ 
พิจารณาเกณฑการพิจารณาอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประจําป 2554 

มติท่ีประชมุ 
เห็นชอบหลักเกณฑในการพิจารณาอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย ประจําป  2554
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โดยประกาศเปนเกณฑกลาง  มีขั้นตอนการพิจารณาดังนี้ 
ขั้นตอนที่ 1  การจัดสรรอัตราตามจํานวนอัตรากําลัง  ใหจัดสรรไปตามขอมูล      ความ 

ขาดแคลนและความจําเปนใหมีอัตราเพียงพอกอน  เมื่อมีบุคคลที่จะเขาสูอัตราเกินกวาจํานวนอัตรา 
ที่ไดรับใหทําการคัดเลือกจากคุณสมบัติตามที่คณะเห็นสมควร   โดยใชประกาศเปนเกณฑกลางใหมี 
ประเด็นตาง ๆ ของแตละคณะเพิ่มเติมได 

ขั้นตอนที่  2  วิธีการจัดสรร  มอบหมายรองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา 
ประสานงานกับกองนโยบายและแผนประชุมเพื่อจัดสรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 
จํานวน 34  อัตรา  และอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนจํานวน 33  อัตรา เมื่อแตละ 
หนวยงานไดรับจัดสรรจํานวนเทาใดใหประกาศเปนเกณฑกลางในการคัดเลือก  โดยใหคณะและ 
หนวยงานดําเนินการคัดเลือกบุคคลตามหลักเกณฑการพิจารณาอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย 
ประจําป 2554 

ระเบียบวาระที่ 5.2  พิจารณาใหความเห็นแนวคิดและรายละเอียดงานจางจัด 
นิทรรศการถาวรเฉลิมพระเกียรติ 

สาระสําคัญโดยยอ 
ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ไดจางบริษัท  เอเทคกรุป อินเตอร 

เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จํากัด ดําเนินการจัดนิทรรศการถาวรเฉลิมพระเกียรติ ในวงเงิน 695,000 
บาท  (หกแสนเกาหมื่นหาพันบาทถวน)  ตอมาบริษัทฯ  ไดนําเสนอแนวคิดและรายละเอียด 
นิทรรศการถาวรเฉลิมพระเกียรติใหมหาวิทยาลัยพิจารณานั้น คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ไดรวม 
ประชุมแลวเห็นวาแนวคิดและรายละเอียดการนําเสนอของบริบัท เอเทค กรุป อินเตอรเนชั่นแนล 
(ประเทศไทย) จํากัด เสนอมานั้น  มีรายละเอียดตรงตามแบบรูปรายการตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

ขอกฏหมาย 
ตามสัญญาเลขที่ 29/2553  ลงวันที่ 28 กันยายน  2553 

ขอเสนอ / ญัตติ 
พิจารณาใหความเห็นแนวคิดและรายละเอียดงานจางจัดนิทรรศการถาวรเฉลิมพระเกียรติ 

มติท่ีประชุม 
เห็นชอบตามแนวคิดและรายละเอียดงานจางจัดนิทรรศการถาวรเฉลิมพระเกียรติ
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ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอื่นๆ 

ระเบียบวาระที่ 6.1  กล่ินรบกวนบริเวณหองสมุด 

สาระสําคัญโดยยอ 
บริเวณหองสมุดมีกลิ่นเหม็นรบกวนอยางมากจากทอระบายน้ํา  เนื่องจากบริเวณประตู 

หองสมุดมีมานอากาศ  สาเหตุกลิ่นที่มาจากโรงอาหารจากเศษอาหารที่ลางจานซึ่งไหลมาบรเิวณทอรอบๆ 
หองสมุด 

มติท่ีประชมุ 
รับทราบ  มอบหมายผูอํานวยการกองกลางกํากับดูแล 

ระเบียบวาระที่ 6.2  สถาบันอยุธยาศึกษาขอความรวมมือหนวยงานตาง ๆ 
สาระสําคัญโดยยอ 

เนื่องจากสถาบันอยุธยาศึกษาเปนหนวยงานที่ตั้งอยูภายนอกมหาวิทยาลัย  ขอความ 
อนุเคราะหในการจัดสงเอกสารตางๆ ใหเจาหนาที่ออกไปจัดสงเอกสารใหที่สํานักงานสถาบันอยุธยา 
ศึกษาโดยตรง 

มติท่ีประชมุ 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่  6.3 กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ 22/2553 

สาระสําคัญโดยยอ 
เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนําเสนอปฏิทินเพื่อหารือเรื่องกําหนด 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 22/2553 

ขอเสนอ/ญัตต ิ
ขอความเห็นชอบกําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 22/2553 

วันอังคารที่  14  ธันวาคม  พ.ศ. 2553  เวลา 13.30 น. ณ หองประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พระนครศรีอยุธยา



การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  ครั้งท่ี  22 

[2-18] 

มติท่ีประชมุ 
รับทราบ 

ปดประชมุเวลา เวลา  15.45 น. 
รศ.วันทนีย  แสนภักดี  ผูตรวจบันทึกการประชุม 
นางสาวภัครินทร  ภิญญา  ผูบันทึกการประชุม 
นางสาวปยะนุช  แสงมะฮะหมัด  ผูบันทึกการประชุม


