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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ 2/2553 

วันอังคารที่ 26 มกราคม พ.ศ.2553 เวลา 13.30-17.30 น. 
ณ หองประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

-------------------------------------------------- 
ผูที่มาประชุม 
1.  ดร.บูรพาทิศ  พลอยสุวรรณ  อธิการบดี  ประธาน 
2.  นายชิดชัย  สนั่นเสยีง  รองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ  กรรมการ 
3.  นายจิรศกัดิ์  ชุมวรานนท  รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา  กรรมการ 
4.  นายทวีศักดิ์  จริตควร  ผูชวยอธิการบดีฝายบริหาร  กรรมการ 
5.  ดร.อมรรัตน  สนั่นเสยีง  คณบดีคณะครุศาสตร  กรรมการ 
6.  นางอรัญญา  จงกลรัตน (แทน)คณบดีคณะมนษุยศาสตรและสงัคมศาสตร  กรรมการ 
7.  รศ.ลํายอง  ปลั่งกลาง  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  กรรมการ 
8.  ผศ.วชิรา  ปูชตรีเนตร  คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  กรรมการ 
9.  ผศ.จินตนา  เวชมี  ผูอํานวยการสถาบันวจิัยและพัฒนา  กรรมการ 
10. นางพันทพิา  มาลา  ผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา  กรรมการ 
11. นายชยัพฤกษ  ชูดํา  อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี  กรรมการ 

สารสนเทศ 
12. ดร.ภควดี  สุขอนันต  ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการ  กรรมการ 

บัณฑิตศึกษา 
ผูที่ไมมาประชุม 
1.  รศ.วันทนีย  แสนภักดี  รองอธิการบดีฝายบริหาร 
2.  ผศ.ดร.วิมลพรรณ  รุงพรหม  รองอธิการบดีฝายวิชาการ 
3.  นายสุนทร  โภชฌงค  รองอธิการบดีฝายกิจการนักศกึษา 
ผูเขารวมประชุม 
1.  นางสุนทรี  โพธิกุล  ผูอํานวยการกองกลาง 
2.  นางสาวเพลินตา  โมสกุล  ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน
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เปดประชุม เวลา 13.30 น. 
ประธานพิจารณาจํานวนกรรมการที่มาประชุมและเห็นวาครบองคประชุมแลวจึงเปด 

การประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 1.1  การประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งท่ี 1(79)/2553 
สาระสําคัญ 

ตามที่อธิการบดีเขารวมประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 1(79)/2553 
ในวันเสารที่ 23 มกราคม พ.ศ.2553  ณ หองประชุมเอ้ืองสายหลวง  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
มีเรื่องแจงจากการประชุมดังนี้ 

1. กําหนด (ราง) พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ในวันที่ 14 กุมภาพันธ พ.ศ.2553 
รอบบาย 

2. การขอตั้งงบประมาณ อัตราเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย  เสนอตั้ง 
งบประมาณตามกรอบอัตราที่ ครม. ป พ.ศ.2554  อนุมัติ  ขอตั้งงบประมาณใน 
จํานวนเทากับพนักงานมหาวิทยาลัยเดิม +  อัตราที่ไดรับอนุมัติป พ.ศ.2554 
(เงินเดือน +6% เฉพาะอัตราเดิม) สายสนับสนุนจํานวน 25  อัตรา สายวิชาการ 
จํานวน 25 อัตรา 

3. มติที่ประชุมอธิการบดีทั่วประเทศเสนอให ดร.บูรพาทิศ  พลอยสุวรรณ  อธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  เปนผูแทนอธิการบดีไปรวมสัมมนาความ 
รวมมือทางการศึกษาระหวางไทยกับสหรัฐอเมริกา  ในระหวางวันที่  16-22 
กุมภาพันธ พ.ศ.2553 

มติ/ความเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 1.2  แจงผลการตรวจสอบรายงานการเงินประจําป งบประมาณ 
2552 ของศูนยหนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

สาระสําคัญ 
ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ไดสงผูตรวจสอบบัญชีมาตรวจสอบ 

บัญชีของศูนยหนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
บัดนี้  ไดดําเนินการตรวจสอบเรียบรอยแลว  ศูนยหนังสือ ฯ จึงขอแจงผลการตรวจสอบรายงาน
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การเงินประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552  (เดือนตุลาคม พ.ศ.2551-กันยายน  พ.ศ.2552) 
รายละเอียดดังเอกสารแนบ 

มติ/ความเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2553 
สาระสําคัญโดยยอ 

เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  นํา เสนอรายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่  1/2553  เพื่อขอใหที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร 
มหาวิทยาลัยพิจารณารับรองรายงานการประชุม 

ความเปนมา/เรื่องเดิม/ขอเท็จจริง 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยไดมีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันอังคารที่ 12 มกราคม  พ.ศ.2553 ณ หองประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พระนครศรีอยุธยา 

ขอเสนอ/ญัตติ 
ขอรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวัน 

อังคารที่ 12 มกราคม  พ.ศ.2553  ณ หองประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

มติท่ีประชุม 
รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2553 โดยไมมี 

การแกไข 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งท่ี 1/2553 
--  ไมมี  -- 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.1 เร่ืองนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะครุศาสตร 
-- ไมมี  --
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ระเบียบวาระที่ 4.2  เร่ืองนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
สาระสําคัญโดยยอ 
ศูนยภาษา ไดจัดทําหลักสูตรสําหรับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย คือ 
1.  หลักสูตรการนําเสนอแผนงานโครงการสําหรับผูบริหาร  ฝกอบรมเชิงทักษะการนําเสนอ 

เชิงโครงการจํานวน  30 ชั่วโมง 
2.  หลักสูตรการนําเสนองานวิจัยระดับนานาชาติจํานวน 60 ชั่วโมง 
3.  เนื่องจากบุคลากรสายสนับสนุน  มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษนอย เพื่อ 

ตอบสนองทางดานศักยภาพดานภาษาของการพัฒนาบุคลากร  จึงมีโครงการยกราง 
หลักสูตรเพื่อมุงเนนการพัฒนาบุคลากรภายใน 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.3  เร่ืองนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
-- ไมมี  -- 

ระเบียบวาระที่ 4.4  เร่ืองนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
-- ไมมี  -- 

ระเบียบวาระที่  4.5 เร่ืองนําเสนอเพื่อทราบจากผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา 
สาระสําคัญโดยยอ 

หนวยอนุรักษจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ไดรับงบประมาณจากสํานักนโยบายและแผน 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ดําเนินการจัดกิจกรรมสรางเครือขายเรารักอยุธยารวม 
พัฒนาพระวิหารพระมงคลบพิตร  จัดตั้งหนวยเฝาระวังงานอนุรักษสิ่งแวดลอม  และมีจุดประสงค 
เพื่ออบรมใหความรู ปลุกจิตสํานึก และสรางเครือขายหนวยเฝาระวังทางวัฒนธรรม  ในระหวางวันที่ 
9 -10 กุมภาพันธ พ.ศ.2553 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ
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ระเบียบวาระท่ี 4.6 เร่ืองนําเสนอเพื่อทราบจากผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
สาระสําคัญโดยยอ 

1. ผลการดําเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
สถาบันวิจัยและพัฒนา ไดพัฒนาขอเสนอโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนโดยเนน 

ผูเรียนเปนสําคัญ จากคณะ 4 คณะ รวมทั้งสิ้น 123 โครงการ โดยแยกเปนคณะ ดังนี้ 

คณะ 
จํานวน 

รอยละ 
จํานวน 

ที่ 
ตองการ 

อาจารย 
ทั้งหมด 

อาจารยที่เสนอเคาโครง 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  68  58  85.29  51 
วิทยาการจัดการ  50  26  52.00  38 
ครุศาสตร  39  19  48.72  30 
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  66  20  30.30  50 

รวม  223  123  55.16  169 
2. สถาบันวิจัยและพัฒนาจะดําเนินการโครงการบริการวิชาการในชวงเดือนกุมภาพันธ- 

มีนาคม พ.ศ.2553 ดังนี้ 
2.1 อบรมบุคลากรทางการศึกษาเรื่องการนํา eDLTV ไปใชในการพัฒนาการเรียน 

การสอน  (โครงการตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี)  จํานวน 2 
รุน ดังนี้ 

รุนที่ 1 : วันที่ 16-17 กุมภาพันธ พ.ศ.2553 
รุนที่ 2 : วันที่ 23-24 กุมภาพันธ พ.ศ.2553 
วิทยากร : อาจารยชัยพฤกษ ชูดํา และคณาจารยโปรแกรม 
ผูเขารับการอบรม :  ครูผูสอนรายวิชาที่ตองการใชสื่อที่สอนไมตรงสาขา 

และมีความรูดานคอมพิวเตอรเบื้องตน 
2.2  อบรมการจัดการความรูเรื่องพลังปญญาในชุมชน รุน 1-5 

รุนที่ 1 : วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2553 
รุนที่ 2 : วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2553 
รุนที่ 3 : วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2553 
รุนที่ 4 : วันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2553 
รุนที่ 5 : วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2553 
ลักษณะกิจกรรม : ถายทอดภูมิปญญาทองถิ่น 

สรางพลังปญญาจากรุนสูรุน 
ผูสูงอายุถายทอดใหเยาวชนไมเกินมัธยมศึกษาปที่ 3
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เงื่อนไข :  เยาวชนจะตองสรางเอกสารที่จะนําไปถายทอดตอ เชน ประวัติความ 
เปนมา วิธีทําโอกาสในการใช 

3.  สํานักงานสนับสนุนกองทุนวิจัย  (สกว.)  และสํานักบริหารยุทธศาสตรและ 
บูรณาการศึกษา (สบย.) ไดเชิญสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา 
รวมเปนที่ปรึกษางานวิจัยเรื่อง “รูปแบบการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพระบบการตรวจราชการของ 
กระทรวงศึกษาธิการ” โดยจะเชิญผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาไปประชุม เพื่อพัฒนาขอเสนอ 
โครงการวิจัยในวันที่ 2-3 กุมภาพันธ พ.ศ.2553 

มติ/ความเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4.7  เร่ืองนําเสนอเพื่อทราบจากผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

สาระสําคัญโดยยอ 
ตามที่มหาวิทยาลัยไดทํา MOU กับเขตพื้นที่การศึกษา เขต 2 ขณะนี้สํานักวิทยบริการ 

และเทคโนโลยีสารสนเทศกิจกรรมไดดําเนินการจัดกิจกรรมแรกคือการทําหองสมุดใหโรงเรียน 
วัดจุฬามณี  อําเภอบางบาล  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4.8 เร่ืองนําเสนอเพื่อทราบจากผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการ 
บัณฑิตศึกษา 

-- ไมมี  --
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ระเบียบวาระที่ 4.9  เร่ืองนําเสนอเพื่อทราบจากผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี 
สาระสําคัญโดยยอ 

สํานักงานอธิการบดีดําเนินการเตรียมงานพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร  ดังนี้ 
1.  จัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร และประชุม 

ชี้แจงมอบหมายงาน  ในวันพุธที่ 27 มกราคม พ.ศ.2553  เวลา 14.00 น. 
ณ หองประชุม 1 

2.  สํานักงานอธิการบดีจัดสรรงบประมาณเพื่อใหคณะตาง ๆ จัดซุมสําหรับ 
ถายภาพประมาณ คณะละ 6,000 - 8,000 บาท  หอประชุมจํานวน 25,000 
บาท  สนามหญาหนาอาคาร 2 จํานวน  60,000  บาท  และปรับปรุงสนาม 
หญาหนาอาคาร 2 จํานวน  65,000 บาท 

3.  การขายของที่ระลึกในมหาวิทยาลัย  ใหรานคาแจงความประสงคพรอมทั้ง 
วิธีการ / เงื่อนไข  เพื่อใหมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุญาต / อนุมัติ 

มติ/ความเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.10  เร่ืองนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีและผูชวยอธิการบดี 

ระเบียบวาระที่ 4.10.1  เร่ืองนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝายบริหาร 
-- ไมมี  -- 

ระเบียบวาระที่ 4.10.2  เร่ืองนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา 
สาระสําคัญโดยยอ 

1. กลุมงานประกันคุณภาพกําหนดปฏิทินการทํางานถายทอดยุทธศาสตรไปสูการ 
ปฏิบัติ  ถายทอดตัวชี้วัดสูตัวบุคคลหรือระดับหนวยงาน 

2. ตามที่มหาวิทยาลัยไดรับการอนุมัติงบประมาณรายจายป พ.ศ.2554 (เพิ่มเติม) จาก 
สภามหาวิทยาลัย  เพื่อใหสอดคลองกับตัวชี้วัด จึงจัดทําหลักสูตรการพัฒนา 
บุคลากรเปนรายบุคคล  โดยในขั้นตอนแรกจะวิเคราะหสมรรถภาพรายบุคคลวา 
ควรจะพัฒนาในดานไหนบาง 

มติ/ความเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 4.10.3  เร่ืองนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝายวิชาการ 
สาระสําคัญโดยยอ 

ดวยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดสอบถามความสนใจเบื้องตนในการเขา 
รวมงานสัมมนาวิชาการและนิทรรศการการศึกษาไทยประจําป 2553  ณ กรุงฮานอยและนครโฮจิ 
มินห สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  และมีสถาบัน / หนวยงานแสดงความประสงคเขารวมงาน 
ดังกลาวจํานวน 37 แหง  โดยประสงคจัดคูหานิทรรศการ  จํานวน 21 คูหา  และไดเชิญสถาบัน 
เขารวมการประชุมหารือเกี่ยวกับการจัดงาน  ในวันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ.2552 นั้น 

เพื่อใหการจัดงานสัมมนาวิชาการและนิทรรศการการศึกษาไทยในสาธารณรัฐสังคม 
นิยมเวียดนามเกิดประโยชนสูงสุดตอสถาบันอุดมศึกษาไทยในการประชาสัมพันธระบบการ 
อุดมศึกษาและศักยภาพสถาบันอุดมศึกษาไทย  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาใครขอเชิญ 
สถาบันของทานเขารวมงานสัมมนาวิชาการและนิทรรศการการศึกษาไทยครั้งนี้  โดยมีกําหนดการ 
จัดงานเปน 2 ครั้ง  ดังนี้ 

ครั้งที่ 1 ระหวางวันที่ 7-9 พฤษภาคม พ.ศ.2553 ณ กรุงฮานอย 
ครั้งที่ 2 ระหวางวันที่ 14-16 พฤษภาคม พ.ศ.2553 ณ นครโฮจิมินห 

มติ/ความเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ  และมอบหมายให รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา เปนผูประสานงาน 

และนักวิเทศสัมพันธ เปนผูชวย ฯ ซึ่งที่ประชุมเลือกไปสัมมนาครั้งที่ 1 ระหวางวันที่ 7-9 พฤษภาคม 
พ.ศ.2553 ณ กรุงฮานอย โดยเดินทางไป 4 คน ประกอบดวยตัวแทนคณะ 3 คณะ  (คณะครุศาสตร 
สละสิทธิ์)  และขอใหผูประสานงานจํานวน 1 คน  และแจงรายชื่อผูเขารวมสัมมนาที่ รองอธิการบดี 
ฝายวางแผนและพัฒนา  ภายในวันที่  27  มกราคม  พ.ศ.2553 

ระเบียบวาระท่ี 4.10.4  เร่ืองนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการ 
วิชาการ 

สาระสําคัญโดยยอ 
สถาบันวิจัยและพัฒนาไดทําการเปดคลินิกวิจัยทุกวันพุธ และวันศุกร  เวลา 13.00- 

20.00 น. 

มติ/ความเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 4.10.5  เร่ืองนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา 
-- ไมมี  -- 

ระเบียบวาระที่ 4.10.6  เร่ืองนําเสนอเพื่อทราบจากผูชวยอธิการบดีฝายบริหาร 
-- ไมมี  -- 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องนําเสนอเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระที่  5.1  พิจารณาสรุปโครงการที่เสนอของบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554  มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พระนครศรีอยุธยา 

ความเปนมา/เรื่องเดิม/ขอเท็จจริง 
ตามที่กองนโยบายและแผนใหแตละหนวยงานเสนอขอใชงบประมาณแผนดิน 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 นั้นและสงคืนกองนโยบายและแผน ภายในวันที่ 23 มกราคม พ.ศ. 
2553  เพื่อจัดทําสรุปโครงการที่เสนอของบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 

ขอเสนอ/ญัตติ 
พิจารณาสรุปโครงการที่เสนอของบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

มติท่ีประชุม 
เห็นชอบอนุมัติกรอบวงเงินและมอบหมายใหกองนโยบายและแผนจัดทําคําสั่งแตงตั้ง 

คณะทํางานเพื่อพิจารณาโครงการที่เสนอของบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554 
ดังนี้ 

1.  รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา  ประธาน 
2.  ผูแทนจาก 4 คณะ 2 สถาบัน 2 สํานัก หนวยงานละ 2 คน  กรรมการ 
3.  ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน  เลขานุการ
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ระเบียบวาระที่ 5.2  พิจารณาแตงต้ังคณะกรรมการบริหารจัดการสนามกีฬา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

สาระสําคัญโดยยอ 
ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดใหมีการประชุมการบริหารจัดการสนามกีฬา มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ซึ่งอยูในความดูแลของคณะครุศาสตรและไดดําเนินการประชุมเปนที่ 
เรียบรอยแลวนั้น  โดยมอบหมายใหกองกลางประสานงานจัดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหาร 
จัดการสนามกีฬามหาวิทยาลัยใหเปนไปตามวัตถุประสงคมติที่ประชุม นั้น 

ขอกฎหมาย 
มาตรา 31(1) บริหารจัดการของมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามกฎหมาย  กฎ ระเบียบ 

ประกาศและขอบังคับของทางราชการ  และของมหาวิทยาลัย  ทั้งนี้ใหสอดคลองกับนโยบายและ 
วัตถุประสงคของมหาวิทยาลัย 

ขอเสนอ/ญัตติ 
พิจารณาคําส่ังมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการบริหาร 

จัดการสนามกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

มติท่ีประชุม 
เห็นชอบ และแกไขชื่อคําสั่งวา  “คณะกรรมการพิจารณาแนวทางการบริหารและการ 

จัดการสนามกีฬา”  และเสนอแนวทางการบริหารสนามกีฬาตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร 
มหาวิทยาลัยครั้งตอไป 

ระเบียบวาระท่ี 5.3 พิจารณาทบทวนแผนแมบทในพื้นที่ตําบลสามบัณฑิต 
สาระสําคัญโดยยอ 

ตามที่มหาวิทยาลัยมีการ เช าพื้ นที่ ในตําบลสามบัณฑิต  อํา เภออุทัย    จาก 
กระทรวงศึกษาธิการและมีการกําหนดแผนแมบทในการใชประโยชนของมหาวิทยาลัย  ตั้งแต 
พ.ศ.2542 (ประมาณ) จนถึงปจจุบันพบวายังไมมีการดําเนินการตามแผนแมบทดังกลาว  เนื่องจาก 
ปญหาดานงบประมาณ  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเห็นวาเวลาลวงเลยมา 10 ปแลว  รวมทั้ง 
สภาพการณตางๆ ที่เกี่ยวของมีการเปลี่ยนแปลง  และควรจะมีการใชประโยชนจากพื้นที่ดังกลาว 
เนื่องจาก 

1.  ควรมีศูนยการศึกษาที่เกี่ยวของกับการสงเสริมพระราชดําริประเด็นเศรษฐกิจ 
พอเพียง  รวมทั้งการเปนศูนยเรียนรูดานสิ่งแวดลอม  การตรวจวิเคราะหสภาพ
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สิ่งแวดลอมและการบริการสุขภาพในโรงงานอุตสาหกรรม  ซึ่งเปนการดําเนินการ 
ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 

2.  ปญหาการสรางอาคารสถานที่ของมหาวิทยาลัยปจจุบัน  ซึ่งเกี่ยวของกับ พรบ. 
โบราณสถาน พ.ศ.2535 

3.  คณะตองการสถานที่เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 
4.  จากการสํารวจวันที่ 20 มกราคม พ.ศ.2553 พบวามีการบุกรุกที่เพื่อทํานา ปลูก 

สรางบานเรือนของประชาชน 

ขอเสนอ/ญัตติ 
พิจารณาการทบทวนแผนแมบทในพื้นที่  ตําบลสามบัณฑิต อําเภออุทัย  จังหวัด 

พระนครศรีอยุธยา 

มติท่ีประชุม 
มอบหมายผูอํานวยการกองกลางแจงใหกลุมงานอาคารสถานที่รวบรวมขอมูลดาน 

Master Plan  พรอมทั้งขอเสนอแนะและนําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารครั้งตอไป 

ระเบียบวาระท่ี 5.4  พิจารณาการตออายุราชการของ รศ.วราภรณ  สุขสุชะโน 
สาระสําคัญโดยยอ 

ดวยมีการนําเสนอการตออายุราชการของ รศ.วราภรณ  สุขสุชะโน  อาจารยสังกัด 
ภาควิชาวิทยาศาสตร  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ซึ่งคณะวิทยาศาสตร ฯ พิจารณาแลวเห็น 
วา 

1.  รศ.วราภรณ  สุขสุชะโน  มีคุณสมบัติครบถวนตามเกณฑที่กําหนด 
2.  คณะมีนโยบายจะเปดหลักสูตร วท.ม. (วิทยาศาสตรศึกษา) ซึ่งสามารถนําศักยภาพ 

ของ รศ.วราภรณ  สุขสุชะโน  มาดําเนินการในหลักสูตรนี้ (หลักสูตรนี้คาดวาจะเปด 
ในปการศึกษา 2553) 

ขอกฎหมาย 
1.  ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการตอเวลาราชการของ 

ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2550 
2.  พรบ.ระเบียบขาราชการพบเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547
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ขอเสนอ/ญัตติ 
พิจารณาการตออายุราชการของ รศ.วราภรณ  สุขสุชะโน 

มติท่ีประชุม 
รับทราบการขอตออายุราชการ  ทั้งนี้มหาวิทยาลัยจะดําเนินการตามประกาศ ก.พ.อ. 

เรื่องหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการตอเวลาราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
พ.ศ.2550  เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาคําส่ังเรื่องการแตงตั้งคณะกรรมการตอไป 

ระเบียบวาระท่ี  6  เรื่องอื่น ๆ 

ระเบียบวาระที่ 6.1  การรักษาความปลอดภัย 
สาระสําคัญโดยยอ 

ตามที่กองกลางไดรับแจงจากหนวยงานตาง ๆ วามีนักเรียนจากโรงเรียนอยุธยา 
วิทยาลัยเขามาขโมยหมวกกันน็อคของนักศึกษา   และขณะนี้มหาวิทยาลัยไดทําหนังสือแจงไปยัง 
โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยทราบแลว 

ขอเสนอ/ญัตติ 
เพื่อใหเกิดความปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสินของบุคลากร เจาหนาที่และนักศึกษา 

จึงขอใหทางมหาวิทยาลัยไดทบทวนมาตราการรักษาความปลอดภัยของมหาวิทยาลัย 

มติท่ีประชุม 
รับทราบและมอบหมายใหกองกลาง  ดําเนินการดังนี้ 
1.  จัดทํารายละเอียดหนาที่และความรับผิดชอบในสัญญาจางของเจาหนาที่รักษา 

ความปลอดภัยและจัดสงใหแตละหนวยงานทําการตรวจสอบ / เพิ่มเติม และสงคืน 
ใหกองกลางเพื่อประมวลผลและนําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารในครั้ง 
ตอไป 

2.  จัดเจาหนาที่คอยตรวจสอบและกํากับดูแลการทํางานของเจาหนาที่รักษาความ 
ปลอดภัยในทุกจุด
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ระเบียบวาระท่ี 6.2  กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ 3/2553 

สาระสําคัญโดยยอ 
เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนําเสนอปฏิทินเพื่อหารือเรื่องกําหนด 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2553 

ขอเสนอ/ญัตติ 
ขอความเห็นชอบกําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2553 

วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ  พ.ศ.2553 เวลา 13.30 น. ณ  หองประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พระนครศรีอยุธยา 

มติท่ีประชุม 
รับทราบ 

ปดประชุมเวลา เวลา  17.30 น. 

รศ.วันทนีย  แสนภักดี  ผูตรวจบันทึกการประชุม 
นางสาวนัยรัตน  จันทรธนาวงศ  ผูบันทึกการประชุม 
นางสาวนงคราญ  ปนแกว  ผูบันทึกการประชุม




