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รายงานการประชมุคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยั 
ครั้งที่ 6/2553 

วันอังคารที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2553 เวลา 13.30-18.00 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.  นายจิรศกัดิ์  ชุมวรานนท  รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา  กรรมการ 
6.  นายสุนทร  โภชฌงค  รองอธิการบดีฝายกิจการนักศกึษา  กรรมการ 
7.  นายทวีศักดิ์  จริตควร  ผูชวยอธิการบดีฝายบริหาร  กรรมการ 
8.  ดร.อมรรัตน  สนั่นเสยีง  คณบดีคณะครุศาสตร  กรรมการ 
9.  ผศ.วิชชุกร  นาคธน  คณบดีคณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร  กรรมการ 
10. นางเสาวลักษณ  ชาติศรีสัมพันธ  (แทน)คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  กรรมการ 
11. รศ.ดร.นพวรรณ  ธีระพันธเจริญ  คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  กรรมการ 
12. ผศ.จินตนา  เวชมี  ผูอํานวยการสถาบันวจิัยและพัฒนา  กรรมการ 
13. นางพันทพิา  มาลา  ผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา  กรรมการ 
14. นางสาวจงกล  เฮงสุวรรณ (แทน) ผูอํานวยการสํานกัวิทยบริการและเทคโนโลยีกรรมการ 

สารสนเทศ 
15. ดร.ภควดี  สุขอนันต  ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการ  กรรมการ 

บัณฑิตศึกษา 

ผูเขารวมประชุม 
1.  นางสาวเพลินตา  โมสกุล  ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน 
2.  นายสราวุธ  คําสัตย  นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
3.  นางสาวเบญจลักษณ  ชิดชาญชัย  นักวิชาการการศึกษา 
4.  นางสริตา  เจริญทัศน  นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
5.  นางสาวปาณิสรา  เทพโสดา  นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
6.  นายธนากร  เทพวงษ  นักตรวจสอบภายใน
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เปดประชุม เวลา 13.30 น. 
ประธานพิจารณาจํานวนกรรมการที่มาประชุมและเห็นวาครบองคประชุมแลวจึงเปด 

การประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ 

ระเบียบวาระที่ 1.1  การขยายระยะเวลาของมาตรการระงับการขอจัดต้ังหนวยงาน 
ใหมหรือขยายหนวยงานตามมติคณะรัฐมนตร ี

สาระสําคัญ 
ดวยสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี มีหนังสือที่ นร 0506/ว 29 ลงวันที่ 29 มกราคม 

พ.ศ.2553 ไดแจงมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 มกราคม พ.ศ.2553 ซึ่งใหความเห็นชอบ เรื่อง 
การขยายระยะเวลาของมาตรการระงับการขอจัดตั้งหนวยงานใหมหรือขยายหนวยงานตามมติ 
คณะรัฐมนตรี  เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ พ.ศ.2552  เพื่อใหรับทราบและถือปฏิบัติ 

มติ/ความเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 1.2  การจําหนายแผนซีดีเพลงประจํามหาวิทยาลัย 
สาระสําคัญ 

จากการประชุมของคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเรื่องซีดีเพลงประจํา 
มหาวิทยาลัยซึ่งจะนํามาจําหนายในพิธีซอมรับพระราชทานปริญญาบัตร  จํานวน 3,000 แผน 
แตเนื่องจากเกิดความเขาใจไมตรงกันในการสื่อสารทําใหจําหนายไมได  ดังนั้นที่ประชุมจึงเสนอให 
นักศึกษาหาชองทางในการจําหนายใหม  โดยรายไดจากการจําหนายนั้นเพื่อสนับสนุนกิจกรรม 
ของนักศึกษาจํานวน  50% และคืนใหแกคณะกรรมการสงเสริมจํานวน  50%  โดยจําหนายในราคา 
แผนละ 59 บาท ดังนั้นจึงขอแจงใหคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยทุกทานใหการสนับสนุน 
การจําหนายแผนซีดีดังกลาว 

มติ/ความเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ
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ระเบียบวาระท่ี 1.3  การประชุมสภามหาวิทยาลัย 
สาระสําคัญ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กําหนดใหมีการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
ในวันที่  24  มีนาคม พ.ศ.2553  เวลา  09.30  น. ณ หองประชุม  1  มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พระนครศรีอยุธยา  และการจัดเสวนาทางวิชาการ เรื่อง มรดกอยุธยา – มรดกโลก จัดโดยสถาบัน 
อยุธยาศึกษา ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

มติ/ความเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 1.4  การจัดแขงขันแรลล่ีการกุศล 
สาระสําคัญ 

สํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา(MBA)  จัดแขงขันแรลลี่การกุศล  โดยมีรถเขา 
รวมแขงขันจํานวน 120 คัน  ในวันเสารที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2553  เวลา 07.00 น. ใชพื้นที่บริเวณ 
สนามกีฬาในการจอดรถ 

มติ/ความเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2553 
สาระสําคัญโดยยอ 

เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  นําเสนอรายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่  5/2553  เพื่อขอใหที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร 
มหาวิทยาลัยพิจารณารับรองรายงานการประชุม 

ความเปนมา/เรื่องเดิม/ขอเท็จจริง 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยไดมีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

ครั้งที่  5/2553  เมื่อวันอังคารที่ 9 มีนาคม  พ.ศ.2553 ณ หองประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พระนครศรีอยุธยา
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ขอเสนอ/ญัตติ 
ขอรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่  5/2553 

เมื่อวันอังคารที่ 9 มีนาคม  พ.ศ.2553 ณ หองประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

มติท่ีประชุม 
รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2553 โดยไมมี 

การแกไข 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งท่ี 5/2553 

ระเบียบวาระที่ 3.1  พิจารณาเอกสารการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจําปการศึกษา 
2553 

สาระสําคัญโดยยอ 
ตามที่กลุมงานประกันคุณภาพ ไดจัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทําแผน 

การดําเนินงานและคูมือการประกันคุณภาพการศึกษา เมื่อวันที่  28-29 มกราคม พ.ศ.2553 
ซึ่งที่ประชุมไดเสนอความคิดเห็นใหนําเสนอขอมูลที่ไดจากการประชุมเชิงปฏิบัติการดังกลาว 
ตอมหาวิทยาลัย ฯ เพื่อขออนุมัติและใชถือปฏิบัติรวมกัน 

ขอกฎหมาย 
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ มาตรา 47  ใหมีระบบการประกันคุณภาพ 

การศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบดวย ระบบการประกัน 
คุณภาพภายในและระบบการประกันคุณภาพภายนอก  หลักเกณฑและวิธีการประกันคุณภาพ 
การศึกษา มาตรา 48  ใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพ 
ภายในสถานศึกษา 

ขอเสนอ/ญัตติ 
บัดนี้กลุมงานประกันคุณภาพ ไดดําเนินการรวบรวมขอมูลที่ไดจากการประชุมเรียบรอย 

แลว จึงขอนําเสนอขอมูลจากการประชุม  เพื่ออนุมัติและถือปฏิบัติรวมกัน ดังนี้ 
1.  คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ 
2.  นโยบายการประกันคุณภาพ 
3.  ปฏิทินการประกันคุณภาพการศึกษา 
4.  คูมือการประกันคุณภาพการศึกษา 
5.  (ราง) แบบรายงานการประเมินตนเอง
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การพัฒนางานตาง ๆ สิ่งท่ีควรจะมีคือ 
1.  มีการตั้งคณะกรรมการเพื่อดําเนินการในเรื่องนั้น  โดยมีองคประกอบ  ประกอบดวย 

บุคลากรที่มีหนาที่รับผิดชอบในการดําเนินการเรื่องนั้น  มีการกําหนดหนาที่ใหคลอบคลุมเรื่อง 
การวางแผนการจัดระบบงาน การดําเนินงาน การประเมินผลการควบคุมการทํางาน 

2.  ตองมีการวางแผน  กําหนดเปาหมาย วิธีการดําเนินงาน การใชทรัพยากร (บุคคล 
สถานที่ วัสดุ) กําหนดปฏิทินการดําเนินงาน 

3.  ดําเนินการตามแผน/ปฏิทินที่วางไว 
4.  ประสานงานและติดตามการดําเนินการ รวมทั้งการตรวจสอบงานที่ทําใหเปนไป 

ตามเปาหมายที่วางไว 
5.  ปรับปรุงแกไขใหเปนไปตามแผนที่วางไว 
6.  นําเสนอตอผูที่เกี่ยวของ  ตามลําดับขั้น 
7.  อ่ืน  ๆ 

มติท่ีประชุม 
1.  เห็นชอบคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ   และกําหนดระยะเวลา 

การดําเนินงานใหแลวเสร็จภายในเดือนเมษายน 
2.  เห็นชอบ นโยบายการประกันคุณภาพ 
3.  เห็นชอบ ปฏิทินการประกันคุณภาพการศึกษา เพิ่มเติม  การรายงานขอมูลผาน 

ระบบ TQA  Online  ชวงเดือนเมษายน-พฤษภาคม พ.ศ. 2553  และอธิการบดีมอบหมายใหกลุม 
งานประกันคุณภาพกําหนดวันที่ชัดเจนในการดําเนินงาน 

4.  เห็นชอบในหลักการ คูมือการประกันคุณภาพการศึกษา และใหแกไขดังนี้ 
4.1  ใหปรับปรุงขอความหรือรายละเอียดใหมีความถูกตองตรงกัน 
4.2  ขอความระดับ สมศ.  กพร.แกไขใหมีสภาพเปนจริ งในมหาวิทยาลัย 

ปรับปรุงใหแลวเสร็จภายในเดือนเมษายน พ.ศ.2553 ทุกหนวยงาน 
5.  (ราง) แบบรายงานการประเมินตนเอง 

5.1  เพิ่มจํานวนผูทําในแตละหนวยงานใหมากขึ้น 
5.2  ใหรูชัดเจนมากขึ้นในแตละเรื่อง



การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  ครั้งท่ี  7 

( 2-7 ) 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.1 เร่ืองนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะครุศาสตร 
สาระสําคัญโดยยอ 
1.  คณะครุศาสตรรับสมัครและคัดเลือกผูเขารับการอบรมตามโครงการอบรมตามมาตรฐาน 

วิชาชีพครูจํานวน 9 มาตรฐาน โดยมีผู เขารับการอบรมจํานวน  80 คน  ตั้งแตวันที่ 3 เมษายน 
พ.ศ.2553 –  เดือนกุมภาพันธ พ.ศ.2554 

2.  การจัดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูตามโครงการ สควค. 
ในภาคปกติมีนักศึกษาทั้งหมดจํานวน 24 คน  โดยจัดการเรียนการสอนในวันจันทร – ศุกร 

3.  คณะครุศาสตรรวมกับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต  1 
จัดสมัชชาการศึกษาระดับจังหวัด  โดยมีผูเขารับการอบรมทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจํานวน 120 คน 
ในวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2553  เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.2  เร่ืองนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

สาระสําคัญโดยยอ 
1.  กลุมวิชาภาษาไทยจัดอบรมการทําผลงานทางวิชาการใหกับบุคคลทั่วไป  ในวันที่ 

27-28 มีนาคม พ.ศ.2553  ณ อาคาร 100 ป 
2.  จัดสัมมนาอาจารยใหม เรื่องทิศทางของอาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏกับบทบาทหนาที่ 

และความทาทายของคนรุนใหม ณ หองประชุม 227 อาคารคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
ตั้งแตวันที่  30 - 31 มีนาคม พ.ศ.2553 และวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2553 

3.  จัดทําบุญคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  ในวันที่ 2 เมษายน พ.ศ.2553 
4.  การจัดสัมมนาทางวิชาการ นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับTQF โดยมี ดร.สุชาติ  เมืองแกว 

ใหเกียรติเปนวิทยากรในการสัมมนาดังกลาว ในวันที่ 22 เมษายน พ.ศ.2553 เวลา 09.00-12.00น. 
ณ หองประชุมตนโมก  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 4.3  เร่ืองนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
สาระสําคัญโดยยอ 

1.  จัดประชุมการปฏิบัติการพัฒนาโจทยวิจัย โดยมี ผศ.จินตนา  เวชมี เปนวิทยากร 
ในวันที่ 22-23 มีนาคม พ.ศ.2553 ณ จังหวัดนครนายก 

2. จัดอบรมวิธีการจัดการเรียนการสอนโดยสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมและศีลธรรม 
ในวันที่ 28-29 มีนาคม พ.ศ.2553 ณ หองประชุมตนโมก  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.4  เร่ืองนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
สาระสําคัญโดยยอ 

1.  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามไดมาศกึษา 
ดูงานและพูดถึงความรวมมือการพัฒนาความรวมมือทางวิชาการของคณะวิทยาศาสตรและ 
เทคโนโลยี  ของหนวยงานเครือขายที่มีการติดตั้งทีวีคอนเฟอเรนซ คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทรและมหาวิทยาลัยราชภัฏพิษณุโลก 

2.  ตามที่คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยมีการพิจารณานําโครงการสหกิจ 
ศึกษามาใชในการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย ฯ โดยคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
รวมกับคณะวิทยาการจัดการในการดําเนินการจัดโครงการดังกลาว 

3.  การประชุมคณะกรรมการประจําคณะและการวางแผนดําเนินงานในปการศึกษา 
ถัดไป ในวันที่ 25 มีนาคม  พ.ศ.2553 

4.  การปรับพื้นฐานนักศึกษาใหมของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ในวันที่ 11-21 
พฤษภาคม พ.ศ.2553 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ
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ระเบียบวาระที่  4.5 เร่ืองนําเสนอเพื่อทราบจากผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา 
สาระสําคัญโดยยอ 

1.  การจัดเสวนาทางวิชาการ เรื่อง มรดกอยุธยา – มรดกโลก ในวันพุธที่ 24 มีนาคม 
พ.ศ.2553 ณ หอประชุมใหญ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

2.  การจัดโครงการสรางเครือขายความรวมมือดานศิลปวัฒนธรรม  ในวันที่  26 
มีนาคม พ.ศ.2553 ณ หองประชุมตนโมก 

3.  การจัดโครงการศึกษาวิจัยการฟนฟูชุมชนแบบดั้งเดิมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
(กิจกรรมการอภิปราย : การมีสวนรวมในการสงเสริมการทองเที่ยว อ.บานแพรก จ.พระนครศรีอยุธยา) 
ในวันที่ 7 เมษายน พ.ศ.2553 ณ หองประชุม โรงเรียนบานแพรกประชาสรรค  อําเภอบานแพรก 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4.6 เร่ืองนําเสนอเพื่อทราบจากผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

สาระสําคัญโดยยอ 
1.  ผลการจัดประชุมแถลงขาวประชุมวิชาการรวมกันระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

กลุมภาคกลาง  ในวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2553 ไดมีการเสนอวาใหมีการรวมมือกันทํางานดานอ่ืน 
เชน  การบริหาร งานวิชาการ งานวิจัย และจากการประสานงานมีความคืบหนาวาในวันที่  3 
เมษายน พ.ศ.2553 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ไดเรียนเชิญผูบริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ในกลุมภาคกลางประชุมเพื่อรวมกันทํางานในดานอ่ืน เชน การบริหาร  งานวิชาการ งานวิจัย 

2.  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาไดรับการจัดสรรทุนวิจัยจากเครือขาย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคกลาง จํานวน  2 คน  จากทั้งหมด 130 โครงการ  และคัดเลือกเหลือ 20 
โครงการ 

3.  ตามที่สถาบันวิจัยและพัฒนากําหนดใหสงยุทธศาสตรของวิจัยภายในวันที่ 31 
มีนาคม พ.ศ.2553  เพื่อใหเปนไปตามเปาหมายในป พ.ศ. 2554  งานวิจัยสถาบันปละ 8 เรื่อง 
งานวิจัยเพื่อการจัดการเรียนรู 75% ของอาจารยทั้งหมด  วิจัยตามศาสตรปละ 8 เรื่อง/คณะ/ป 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ
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ระเบียบวาระท่ี 4.7  เร่ืองนําเสนอเพื่อทราบจากผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

สาระสําคัญโดยยอ 
1.  สํานักวิทยบริการ ฯ มอบหมายใหเจาหนาที่จัดพัฒนางานของตนเอง  มีการปรับปรุง 

เปลี่ยนแปลงภูมิทัศน รวมถึงการใหบริการของเจาหนาที่ 
2. สํานักวิทยบริการฯ ในชวงปดภาคเรียนขอเลื่อนการเปดใหบริการจากเวลา 08.00 น. 

เปนเวลา 09.00 น. 
มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 

รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4.8 เร่ืองนําเสนอเพื่อทราบจากผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการ 
บัณฑิตศึกษา 

สาระสําคัญโดยยอ 
สํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษารวมกับคณะครุศาสตร รับสมัครนักศึกษา 

ประกาศนียบัตรการบริหารการศึกษา  ถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2553 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.9  เร่ืองนําเสนอเพื่อทราบจากผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี 

สาระสําคัญโดยยอ 
1.  ตามที่ไดมีสวนราชการหลายแหงมีคําขออัตรากําลังพนักงานราชการเพิ่มเติม 

นอกเหนือจากกรอบอัตรากําลังที่คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ (คพร.)อนุมัติประกอบกับ 
คพร. ไดมีมติเห็นชอบแนวทางการพัฒนาระบบพนักงานราชการในภาพรวม  เพื่อใหการปฏิบัติ 
เปนไปในแนวทางเดียวกัน  คพร.จึงไดจัดทําแนวทางการขออัตรากําลังพนักงานราชการเพิ่มเติม 
นอกเหนือจากกรอบอัตรากําลังปกติ  โดยมีรายละเอียดประกอบคําขอ  ดังนี้ 

1.1  แผนงาน / โครงการของสวนราชการ 
1.2  รายงาน / โครงการของสวนราชการ
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1.3  รายงานการวิเคราะหแผนงาน / โครงการที่จะจางพนักงานราชการดําเนินการ 
โดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการวิเคราะหงาน ประมาณการชั่วโมงการทํางานและกําลังคนที่ใชใน 
การทํางาน แผนการทํางานที่ระบุระยะเวลาชัดเจน ผลงาน/ผลผลิตรวมทั้งตัวชี้วัดผลผลิต นอกจากนี้ 
ควรมีการจัดทําแผนการบริหารกําลังคนภายหลังปงบประมาณ พ.ศ.2555 กรณีที่สวนราชการ 
จําเปนตองดําเนินการภารกิจดังกลาวอยางตอเนื่อง 

1.4  รายละเอียดของสัญญาจางที่จะใชสําหรับพนักงานราชการในโครงการ / งาน 
แยกตามตําแหนง/ประเภทของพนักงานราชการและใหมีระบบการติดตามตัวชี้วัดตามที่กําหนดใน 
สัญญาจาง ทุก 6 เดือน 

2.  ดวยสํานักงาน ก.พ. ขอใหมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเปนศูนยสอบ 
ก.พ. ในวันที่ 1 หรือวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ.2553  มีผูยื่นความจํานงมาสอบจํานวน  20,000 คน 
แตมหาวิทยาลัย ฯ สามารถรองรับไดจํานวน 4,000 คน  และสามารถกระจายไปสอบที่สนามสอบอื่น 
ไดอีกคือ  วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา  โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยและโรงเรียนอยุธยานุสรณ 

3.  การไฟฟาสวนภูมิภาค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ขอดับกระแสไฟฟา  เพื่อปรับปรุง 
ระบบจําหนายไฟฟา 20,000 โวลต  บริเวณหนาอาคาร 100 ป  และสถาบันอยุธยาศึกษา  ในวัน 
พฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2553  เวลา 08.00 – 16.00 น. 

มติ/ความเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.10  เร่ืองนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีและผูชวยอธิการบดี 

ระเบียบวาระที่ 4.10.1  เร่ืองนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝายบริหาร 
สาระสําคัญโดยยอ 

ตามที่นิติกรไดนําเสนอ (ราง)ขอบังคับที่ตองบัญญัติตามพระราชบัญญัติระเบียบ 
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547 เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 5/2553  เมื่อวันที่ 9 
มีนาคม  พ.ศ.2553  นั้น ขณะนี้ขอรายงานความคืบหนาวา ไดสงขอมูลพรอมทั้งแบบสํารวจ 
ความคิดเห็นใหกับผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเรียบรอยแลว เพื่อ 
เผยแพรขอมูลทางเว็บไซต 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 4.10.2  เร่ืองนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา 
สาระสําคัญโดยยอ 

ตามที่กลุมงานติดตามและประเมินผล กองนโยบายและแผน ไดดําเนินงานติดตาม 
รายงานผลการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 นั้น 
บัดนี้กองนโยบายและแผนไดดําเนินการจัดทําขอมูลดังกลาวเรียบรอยแลว  เพื่อใหการดําเนินงาน 
ติดตามรายงานผลการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ.2552 แลวเสร็จ กองนโยบายและแผนจึงรายงานผลการปฏิบัติงานดังกลาวใหมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยาทราบ 

มติ/ความเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.10.3  เร่ืองนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝายวิชาการ 
สาระสําคัญโดยยอ 

1.  กองบริการการศึกษากําหนดใหมีการประชุมคณะกรรมการอนุมัติผลการประเมิน 
ระดับปริญญาตรีของนักศึกษาชั้นปที่ 4 ในภาคเรียนที่ 2/2552  วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2553 

2.  การจัดสัมมนาอาจารยผูสอนหมวดการศึกษาทั่วไป  เรื่องการดําเนินการตาม 
มาตรฐานการเรียนรู  ประมาณปลายเดือนมีนาคม – ตนเดือนเมษายน  พ.ศ.2553  รายละเอียด 
จะแจงใหทราบในภายหลัง 

3.  จังหวัดพระนครศรีอยุธยารวมกับสมาคมเรือเยาวชนของเอเชียอาคเนย องคการบริหาร 
สวนจังหวัดและการทองเที่ยวแหงประเทศไทยจัดโครงการเรือเยาวชน โดยขอความอนุเคราะหจาก 
มหาวิทยาลัย ฯ สนับสนุน 2 กิจกรรม คือ  (1) ขอความรวมมือจากนักศึกษาที่สามารถพูดภาษาอังกฤษ 
และภาษาญี่ปุนไดดีเขารวมกิจกรรม จํานวน 24 คน (2) จัดชุดการแสดงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับทางดาน 
วัฒนธรรม  โดยในเบื้องตนไดประสานงานกับคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรแลว 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ
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ระเบียบวาระท่ี 4.10.4  เร่ืองนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการ 
วิชาการ 

สาระสําคัญโดยยอ 
1.  จัดทํายุทธศาสตรการบริการวิชาการ  เพื่อขับเคลื่อนการบริการวิชาการ อยางนอย 

คณะ/สถาบัน ตองทําหลักสูตรฝกอบรม อยางนอย 5 หลักสูตร 
2.  การจัดเวทีเพื่อระดมความคิดเห็นตามโครงการกองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง 

ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  และเชิญคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรใหมีสวนรวมในโครงการ 
ดังกลาว 

3.  การจัดเวทีเพื่อระดมความคิดเห็นตามโครงการกองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง 
ของจังหวัดอางทอง 

มติ/ความเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.10.5  เร่ืองนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา 
สาระสําคัญโดยยอ 

กองพัฒนานักศึกษาจะมีการจัดประชุมเพื่อเตรียมการจัดงานปจฉิมนิเทศสําหรับและ 
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม เพื่อกําหนดปฏิทินการปฏิบัติงานประจําปการศึกษา 2553 

มติ/ความเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.10.6  เร่ืองนําเสนอเพื่อทราบจากผูชวยอธิการบดีฝายบริหาร 
สาระสําคัญโดยยอ 

1.  กลุมงานอาคารสถานที่ไดแบงพื้นที่รับผิดชอบทําความสะอาด ตัดหญา และตัด 
ตนไม ภายในมหาวิทยาลัย ฯ เพื่อใหเกิดบรรยากาศในมหาวิทยาลัย ฯ ที่เขียว สวย สะอาด รมรื่น 
และไดทําการแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของแตละพื้นที่  ทั้งนี้มีการจัดสรร 
เงินรางวัลแกผูที่ไดผลการประเมินดีที่สุดจํานวน 3 ลําดับแรก  จํานวน 1,000 บาท  500 บาท และ 
300 บาทตอเดือน 

2.  ดวยมหาวิทยาลัยฯ มีขีดจํากัดในการพัฒนาดานพื้นที่ตามเงื่อนไขของอุทยาน 
ประวัติศาสตรไดประกาศใหจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเปนพื้นที่มรดกโลก  ดังนั้นมหาวิทยาลัย ฯ 
ควรพิจารณาปรับปรุงอาคารเกาและจะขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยเพื่อ
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2.1  จัดตั้งโครงการพัฒนาพื้นที่ตําบลสามบัณฑิต 
2.2  จัดหาที่ดินที่ติดถนนใหญใกลกับตัวเมือง 

3.  ในเทศกาลวันหยุดมหาวิทยาลัยฯ จัดทําเบอรโทรศัพทผูบริหารและผูเกี่ยวของ 
เพื่อใหผูอยูเวรสามารถติดตอไดเมื่อเกิดกรณีฉุกเฉิน 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องนําเสนอเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระที่ 5.1  ขอความเห็นชอบผลการพิจารณาขอมูลตัวชี้วัดประกอบการ 
จัดทําคํารับรอง  11 ตัวชี้วัด 

สาระสําคัญโดยยอ 
ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ไดจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ 

ซึ่งมีการจัดทําคํารับรองและมีการรายงานการดําเนินงานอยางตอเนื่องเปนประจําทุกป  และใน 
ปงบประมาณ พ.ศ.2553 สํานักงาน ก.พ.ร. ไดกําหนดใหมหาวิทยาลัยจัดทําแบบปฏิบัติราชการ 
ประจําปและ (ราง) คําส่ังประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553 และนําสงใหสํานักงาน ก.พ.ร. พิจารณา 
วิเคราะหความถูกตองและความเหมาะสม 

บัดนี้สํานักงาน ก.พ.ร. ไดดําเนินการวิเคราะหขอมูล ความถูกตองและความเหมาะสม 
ของตัวชี้วัดประกอบการจัดทําคํารับรองจํานวน 11 ตัวชี้วัดเรียบรอยแลว  จึงนําเสนอขอมูลผลการ 
พิจารณาและสงเอกสารยืนยันขอมูลดังกลาวภายในวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2553 

ขอเสนอ/ญัตติ 
ขอความเห็นชอบผลการพิจารณาขอมูลตัวชี้วัดประกอบการจัดทําคํารับรอง  11 ตัวชี้วัด 

มติท่ีประชุม 
รับทราบและมอบหมายใหกลุมงานประกันคุณภาพ ทําหนังสือสอบถามไปยังคณะ/ 

ศูนย/สํานักวามีเปาหมายอยางไรและนํามาคิดเฉลี่ยเปนเปาหมายรวม  ถาหนวยงานใดมีเปาหมาย 
แตกตางไปจากเดิมใหเสนอเหตุผลขอมูลประกอบการพิจารณามาดวย  ทั้งนี้ใหสงกอนวันที่ 28 
มีนาคม  พ.ศ.2553 เพื่อกลุมงานประกันคุณภาพจะนําขอมูลที่ไดสงใหสํานักงาน ก.พ.ร. ในวันที่ 29 
มีนาคม พ.ศ.2553
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ระเบียบวาระที่ 5.2  พิจารณากฎบัตรหนวยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พระนครศรีอยุธยา 

สาระสําคัญโดยยอ 
ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการตรวจสอบภายในของสวนราชการ พ.ศ.2551 

ขอ 13(2) วาดวยเรื่องใหหนวยตรวจสอบภายในกําหนดกฎบัตรไวเปนลายลักษณอักษร  เพื่อเปน 
การกําหนดภารกิจหรือขอกําหนดเกี่ยวกับวัตถุประสงค อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของหนวย 
ตรวจสอบภายใน  โดยเสนอตอหัวหนาสวนราชการเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบและเผยแพรให 
หนวยรับตรวจทราบ 

คณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัย จึงไดมีการพิจารณากฏบัตรในการประชุม 
คณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันจันทรที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2553 
ณ หองประชุม  2  โดยมีมติ เห็นชอบกฎบัตรหนวยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พระนครศรีอยุธยาและใหเสนอตออธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาลงนามเห็นชอบ 
ตอไป 

ขอกฏหมาย 
ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการตรวจสอบภายในของสวนราชการ พ.ศ.2551 ขอ13(2) 

ขอเสนอ/ญัตติ 
พิจารณากฎบัตรหนวยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

มติท่ีประชุม 
คณะกรรมการบริหารพิจารณา 1 สัปดาห  หากไมมีความคิดเห็นใดๆ  อธิการบดีจะ 

พิจารณาลงนามในกฎบัตรตอไป
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ระเบียบวาระท่ี  6  เรื่องอื่น ๆ 
ระเบียบวาระที่ 6.1  กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

ครั้งที่ 7/2553 
สาระสําคัญโดยยอ 

เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนําเสนอปฏิทินเพื่อหารือเรื่องกําหนด 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2553 

ขอเสนอ/ญัตติ 
ขอความเห็นชอบกําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2553 

วันอังคารที่  20  เมษายน  พ.ศ.2553 เวลา 13.30 น. ณ  หองประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พระนครศรีอยุธยา 

มติท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 6.2  ........................................................................................ 

สาระสําคัญโดยยอ 
............................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 
มติท่ีประชุม 

............................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 

ปดประชมุเวลา เวลา  18.00 น. 

รศ.วันทนีย  แสนภักดี  ผูตรวจบันทึกการประชุม 
นางสาวนัยรัตน  จันทรธนาวงศ  ผูบันทึกการประชุม 
นางสาวปยะนุช  แสงมะฮะหมัด  ผูบันทึกการประชุม




