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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
คร้ังที่ 17/2554 

วันอังคารที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2554 เวลา 13.30  17.15 น. 
ณ หองประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

-------------------------------------------------- 
ผูที่มาประชุม 

1. ดร.บูรพาทศิ พลอยสุวรรณ อธิการบดี ประธาน 
2. รศ.วันทนยี แสนภักดี รองอธิการบดฝีายบริหาร กรรมการ 
3. ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุงพรหม รองอธิการบดฝีายวิชาการ กรรมการ 
4. นายจิรศักดิ์ ชุมวรานนท รองอธิการบดฝีายวางแผนและพัฒนา กรรมการ 
5. ดร.ชดิชยั สนั่นเสยีง รองอธิการบดฝีายวิจัยและบริการวิชาการ กรรมการ 
6. ดร.อมรรัตน สนั่นเสยีง คณบดคีณะครุศาสตร กรรมการ 
7. ผศ.วิชชุกร นาคธน คณบดคีณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร กรรมการ 
8. รศ.ดร.นพวรรณ ธีระพันธเจริญ คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กรรมการ 
9. รศ.ลํายอง ปลั่งกลาง คณบดคีณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 
10. ดร.นริสานันท เดชสุระ (แทน) ผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา กรรมการ 
11. ผศ.จินตนา เวชมี ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กรรมการ 
12. นายชัยพฤกษ ชดูํา ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี 

สารสนเทศ กรรมการ 
13. ดร.รวีวัตร สิริภูบาล ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา กรรมการ 

ผูที่ไมมาประชุม 
1. นายสุนทร โภชฌงค รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา กรรมการ 
2. นายทวีศักดิ์ จริตควร ผูชวยอธิการบดีฝายบริหาร กรรมการ 

ผูเขารวมประชุม 
1. นางสุนทรี โพธิกุล ผูอํานวยการกองกลาง 
2. นางสริตา เจริญทัศน เจาหนาทีก่องนโยบายและแผน 
3. นางเบญจลักษณ ชดิชาญชยั เจาหนาทีป่ระกันคุณภาพการศึกษา 

เปดประชุม เวลา 13.30 น. 
ประธานพิจารณาจํานวนกรรมการที่มาประชุมและเห็นวาครบองคประชุมแลวจึงเปดการประชุม 

และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม
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ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ 

ระเบียบวาระที่ 1.1 การเลื่อนกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 8/2554 

สาระสําคัญโดยยอ 
มหาวิทยาลัยไดเลื่อนการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2554 จากเดิมวันพุธที่ 17 สิงหาคม 

2554 เปนวันพุธที่ 24 สิงหาคม 2554 เวลา 09.30 น. ณ หองประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พระนครศรีอยุธยา และขอเรียนเชิญคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเขารวมรับฟงการประชุมในครั้งนี้ดวย 

ระเบียบวาระที่ 1.2 การกําหนดตัวชี้วัดการปฏิบัติงานรายบุคคล 

สาระสําคัญโดยยอ 
มหาวิทยาลัยไดมีการยกรางตัวชี้วัดการปฏิบัติงานรายบุคคล โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ 

เปนแนวทางในการปฏิบัติงานและประเมินผลการปฏิบัติงาน  ของบุคลากรแบงออกเปน 2 สาย คือ 
1) สายวิชาการ 2) สายสนับสนุนวิชาการ  ในการกําหนดตัวชี้วัดการปฏิบัติงานจะใชแนวทางเดียวกับ 
การกําหนดตัวชี้วัดของการประกันคุณภาพ  และแนวทางการกําหนดตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการ 
ของ ก.พ.ร. การกําหนดตัวชี้วัด/คําอธิบาย/เกณฑการเก็บขอมูล/เกณฑการวัดผลและประเมินผล 
โดยสายวิชาการกําหนดเกณฑตามประกาศ ก.พ.อ./ขอบังคับมหาวิทยาลัย/ประกาศมหาวิทยาลัยวาดวย 
เร่ืองมาตรฐานภาระงาน ตัวชี้วัดกําหนดขึ้นตามภาระงาน  และสายสนับสนุนวิชาการ จะกําหนดตัวชี้วัด 
การปฏิบัติงานตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงมาเปนตัวกําหนดตัวชี้วัดการปฏิบัติงาน  และนําภาระงาน 
ที่หนวยงานมอบหมายมาเปนตัวกําหนดตัวชี้วัดการปฏิบัติงานอีกสวนหนึ่ง  โดยการกําหนดตัวชี้วัดการ 
ปฏิบัติงานใหเริ่มใชในปงบประมาณ 2555 ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2554 เปนตนไป  ตัวชี้วัดสายวิชาการ 
อยูระหวางปรับปรุงและจัดทํารายละเอียดโดย ผศ.ดร. วิมลพรรณ  รุงพรหม  เปนผูเขียนคําอธิบายและ 
กําหนดเกณฑตัวชี้วัดบางตัวขึ้นมา  เมื่อดําเนินการเสร็จสิ้นแลวจะนําเสนอคณะกรรมการบริหาร 
มหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป  ในสวนของสายสนุนวิชาการไดแตงตั้งใหผูอํานวยการกอง/หัวหนา 
สํานักงานคณบดี/หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการ  เปนคณะทํางานในการยกรางตัวชี้วัดของตําแหนง 
ตาง ๆ ที่มีพนักงานมหาวิทยาลัยใหกําหนดตัวชี้วัดตามนั้น  ขณะนี้อยูระหวางการดําเนินการ 

ระเบียบวาระที่ 1.3 การกําหนดขอตกลงในการปฏิบัติราชการ 

สาระสําคัญโดยยอ 
การกําหนดขอตกลงในการปฏิบัติราชการเปนเรื่องเกี่ยวเนื่องกับการกําหนดตัวชี้วัด 

การปฏิบัติงาน  เพียงแตมีการกําหนดใหมีขอตกลงในการปฏิบัติงาน  เมื่อมีการกําหนดตัวชี้วัด 
เสร็จเรียบรอยแลวแตละหนวยงานจะนําตัวชี้วัดมอบหมายกับบุคลากรในสังกัดของตน  เพื่อจัดทําเปน 
ขอตกลงในการปฏิบัติงานตอไป  ปงบประมาณ 2555 ผูบังคับบัญชามอบหมายใหผูใตบังคบับญัชาปฏบิตัิ 
ตามตัวชี้วัดอะไรบาง  จํานวนเทาใด  และจัดทําขอตกลงรวมกันโดยผูปฏิบัติงานจะจัดทําขอตกลงรวมกบั 
ผูบังคับบัญชาถัดขึ้นไปในสวนราชการระดับกอง  ระดับสํานักงานคณบดี  ระดับสํานักงานผูอํานวยการ 
ดังนั้นในเร่ืองของการกําหนดขอตกลงในการปฏิบัติงานเปนการนําเอาตัวชี้วัดการปฏิบัติงานรายบุคคล
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เพื่อกําหนดเปาหมายใหบุคลากรถือปฏิบัติและลงนามขอตกลง โดยเริ่มใชตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2554 
เปนตนไป และไดจัดทํา (ราง) คํารับรองการปฏิบัติราชการรายบุคคลสงใหหนวยงานไดรับทราบแลว  หากมี 
ขอเสนอแนะหรือขอคิดเห็นใดเพิ่มเติมสามารถนําเสนอในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
คร้ังตอไป 

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 

รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 1.4 การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย 

สาระสําคัญโดยยอ 

วันที่ 23 สิงหาคม 2554 เวลา 10.00 น. มหาวิทยาลัยกําหนดใหมีการประชุม 
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย ณ หองประชุม 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ระเบียบวาระที่ 1.5 บันทึกความเขาใจระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และ 
California State University, San Bernardino 

สาระสําคัญโดยยอ 

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาไดตกลงทําความรวมมือกับ California State 
University, San Bernardino โดยการลงนามบันทึกความเขาใจระหวาง 2 สถาบัน เปนเวลา 5 ป โดยมี 
ผลบังคับใชตั้งแตปการศึกษา 2554 บัดนี้บันทึกความเขาใจดังกลาวไดรับการลงนามจากผูบริหาร 
ของมหาวิทยาลัยทั้งสองสถาบันเปนที่เรียบรอยแลว  จึงแจงเพื่อทราบและพิจารณาดําเนินการจัดทํา 
โครงการกิจกรรมที่สอดคลองตอไป 

ระเบียบวาระที่ 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระที่ 2.1 เรื่องรับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ 16/2554 

สาระสําคัญโดยยอ 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ไดมีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

ครั้งที่ 16/2554 เมื่อวันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2554 ณ หองประชุม 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ขอเสนอ/ญัตติ 
ขอรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 16/2554 

เมื่อวันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2554 ณ หองประชุม 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พระนครศรีอยุธยา
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มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบ ริหารมหาวิทยาลัย  ครั้ งที่ 16/2554 
โดยไมมีการแกไข 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 16/2554 

ระเบียบวาระที่ 3.1 รายงานขอมูลการดําเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

สาระสําคัญโดยยอ 
เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  นําเสนอขอมูลการดําเนินงานและ 

ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 16/2554 โดยไดแจงและ 
มอบใหหนวยงานและบุคคลที่เกี่ยวของดําเนินการตามมติแลว 

ความเปนมา/เร่ืองเดิม/ขอเท็จจริง 
1. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ไดมีมติกําหนดเปนแนวปฏิบัติใหเลขานุการนําเสนอ 

ที่ประชุมเพื่อทราบความคืบหนาหรือขอมูลการดําเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติทุกครั้งโดยบรรจุ 
เปนเรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งกอนดวย 

2. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มีการประชุมคร้ังที่ 16/2554 เมื่อวันอังคารที่ 2 
สิงหาคม 2554 เวลา 13.30 น. ณ หองประชุม 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พระนครศรีอยุธยา  โดยมีสาระตามรายงานการประชุมฯ ในระเบียบวาระที่ 2 

3. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มีการประชุมคร้ังที่ 16/2554 เมื่อวันอังคารที่ 2 
สิงหาคม 2554 โดยมอบหมายใหฝายเลขานุการแจงไปยังหนวยงานและบุคคลที่เกี่ยวของปฏิบัติตามมติ 
ที่ประชุมในระเบียบวาระที่ 3 

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.1 เรื่องนําเสนอเพ่ือทราบจากคณบดีคณะครุศาสตร 

สาระสําคัญโดยยอ 
 ไมมี  

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
 ไมมี 
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ระเบียบวาระที่ 4.2 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

สาระสําคัญโดยยอ 
1. อาจารยสุมิตร  เทพวงษ ไดปวยเปนอัมพฤกษ  ไมสามารถเคลื่อนไหวรางกายได และ 

เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2554 มีอาการปวยไดเขารับการรักษาที่โรงพยาบาลราชธานี  แตเมื่อกลับมาพัก 
ที่ บ า น ก็ เ กิ ด อ า ก า ร ดั ง ก ล า ว ขึ้ น   ซึ่ ง ข ณ ะ นี้ เ ข า รั บ ก า ร รั ก ษ า ที่ โ ร ง พย า บ า ล พี ร ะ เ ว ช 
ใกลกับศูนยพัฒนาการ จัดสวัสดิการสังคมผูสูง อายุ วาสนะเวศมฯ ถนนสาย เอ เชี ย  จังหวั ด 
พระนครศรีอยุธยา จึงขอนําเรียนคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 

2. วันที่ 17 สิงหาคม 2554 คณะมนุษยศาสตรฯ รวมกับสํานักงานเขตพื้นที่ 2 จะจัด 
กิจกรรม work shop ในโครงการที่ทํา MOU รวมกัน โดยการประสานงานของ พลเรือเอกปรีชา 
เตชะรัตนและผูอํานวยการเขตพื้นที่ 2 ตองการหารือกับคณะมนุษยศาสตรฯ ในเรื่องของการพัฒนาครู 
ทางดานภาษาไทย  และภาษาอังกฤษ  ในการนี้จึงขออนุญาตมหาวิทยาลัยใชหองประชุม 1 สําหรับ 
จัดกิจกรรมดังกลาว ในเวลา 13.00 น. 

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.3 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

สาระสําคัญโดยยอ 
1. วันที่ 1819 สิงหาคม 2554 อบรมการปฏิบัติการทําผลงานทางวิชาการ ณ เดอะ 

ไทดรีสอรท  จังหวัดปทุมธานี 
2. กิจกรรมการนําเสนอผลงานวิจัยเปนภาษาอังกฤษภายในมหาวิทยาลัย ในวันที่ 17 

สิงหาคม 2554 และวันที่ 24 สิงหาคม 2554 
3. การอบรมนักศึกษาเกี่ยวกับสหกิจศึกษา ในวันที่ 17 สิงหาคม 2554 

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.4 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

สาระสําคัญโดยยอ 
คณะวิทยาศาสตรฯ  อยูระหวางดําเนินกิจกรรมของงานสัปดาหวิทยาศาสตร  โดยกิจกรรม 

สวนใหญจัดขึ้นที่หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  และการใชทักษะทางคณิตศาสตร 
จัดที่หอประชุมคณะวิทยาศาสตรฯ  และการแขงขันประกวดเว็บไซตจัดที่อาคาร 100 ป ซึ่งกิจกรรม 
มีนักศึกษาเขารวมกิจกรรมเปนจํานวนมาก  สวนใหญเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 16 และขอแจง 
เลื่อนกําหนดการบรรยายพิเศษของแพทยหญิงคุณหญิงพรทิพย โรจนสุนันท จากวันที่ 18 สิงหาคม 
เปนวันที่ 31 สิงหาคม 2554 เวลา 14.00 น. และในวันที่ 18 สิงหาคม 2554 ขอเรียนเชิญ
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คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยทุกทานรวมพิธีวางพานพุมในเวลา 09.00 น. โดยแตงกายเครื่องแบบ 
ชุดขาว 

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 

รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.5 เรื่องนําเสนอเพ่ือทราบจากผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา 

สาระสําคัญโดยยอ 
1. วันที่ 15 สิงหาคม 2554 ไดเขารวมประชุมที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  รวมกับผูวา 

ราชการจังหวัด  ในเรื่องการจัดงานมรดกโลก อยุธยา ยอยศ ยิ่งฟา  กําหนดจัดงานในวันที่ 918 ธันวาคม 
2554 และสืบเนื่องจากการที่ผูวาราชการจังหวัดไดมอบหมายใหมหาวิทยาลัยจัดการแสดงแสง สี เสียง 
และจําลองบรรยากาศอยุธยา โดย ผศ.สุมิตร  เทพวงษ  จะเปนผูกํากับการแสดงในทุกปที่ผานมา 
แตเนื่องจากปนี้ทานปวยจึงขอปรึกษารวมกับคณะมนุษยศาสตรฯ  ดําเนินการในเรื่องของผูกํากับการแสดง 
ของงานดังกลาวตอไปดวย โดยผูวาราชการจังหวัดไดมอบหมายงบประมาณสําหรับจัดกิจกรรมแสดงแสง สี 
เสียง  และจําลองบรรยากาศอยุธยา จํานวน 7,000,000 บาท สําหรับชื่อเรื่องและบทประพันธ ผูวาราชการ 
เนนย้ําวาในปนี้ควรที่จะตองเตรียมการรองรับ Word Expo จึงขอใหเนื้อเร่ืองเนนความสัมพันธระหวาง 
อยุธยากับนานาชาติ เชน โปรตุเกส ญี่ปุน  ฮอลันดา  และอังกฤษ 

2. รองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ/สถาบันอยุธยาศึกษา/คณะมนุษยศาสตรฯ 
รวมกันในการเตรียมจัดนิทรรศการกิจกรรมความสัมพันธอยุธยากับญี่ปุน ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ 14 
กันยายน 2554 ที่หอศิลปแหงชาติ  สถาบันอยุธยาศึกษาไดมีการเตรียมงานตามที่ไดรับผิดชอบเรื่องการ 
จัดนิทรรศการความเปนมาของความสัมพันธระหวางอยุธยากับญี่ปุน  สวนคณะมนุษยศาสตรฯ 
โปรแกรมวิชานาฏศิลปการแสดงบนเวที  และภาควิชาญี่ปุนรับผิดชอบกิจกรรมตาง ๆ ซึ่งอยูระหวางการ 
เตรียมงาน  และดําเนินการในเรื่องตาง ๆ ของงบประมาณ  และขอเรียนเชิญคณะกรรมการบริหาร 
มหาวิทยาลัยทุกทานรวมกิจกรรมในวันที่ 14 กันยายน 2554 

3. วันที่ 1920 สิงหาคม 2554 สถาบันอยุธยาศึกษาไดจัดงานโสนบานเพื่อสงเสริม 
ศิลปวัฒนธรรมรวมกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ  วัดหันตรา ตําบลหันตรา  อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีการประกวดธิดาโสนและหนูนอยโสน โดยมีคณะกรรมการจากสถาบัน 
อยุธยาศึกษารวมเปนกรรมการดวย และขอเรียนเชิญคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยทุกทานรวมงาน 
ในครั้งนี้ดวย 

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 

รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 4.6 เร่ืองนําเสนอเพื่อทราบจากผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

สาระสําคัญโดยยอ 

 ไมมี  

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
 ไมมี  

ระเบียบวาระที่ 4.7 เรื่องนําเสนอเพ่ือทราบจากผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

สาระสําคัญโดยยอ 
1. การเตรียมงาน Thailand Research Expo 2011 

ตามที่สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติกําหนดจัดงาน “การนําเสนอผลงานวิจัยแหงชาติ 
2554” (Thailand Research Expo 2011) ในระหว าง วันที่ 26 – 30 สิ งหาคม 2554 
ณ ศูนยประชุมบางกอกคอนเวนชั่นเซนเตอร เซ็นทรัลเวิลด ราชประสงค กรุงเทพ ฯ มีนักวิจัยของมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เขารวมนําเสนอผลงานวิจัย จํานวนรวม 8 เรื่อง ดังนี้ 

นําเสนอดวยโปสเตอรจํานวน 6 เร่ือง ไดแก 
1) การสังเคราะห BiFeO3 ดวยวิธี solgel โดย นางสาวขนิษฐา วันชัย 
2) การศึกษารูปแบบวิสาหกิจชุมชนดานการเกษตรครบวงจร  โดย  ดร.ศานติ  เล็กมณี 
3) แนวทางการพัฒนาการจัดการทางการตลาดของวิสาหกิจชุมชนการทองเที่ยวภาค 

กลาง (พระนครศรีอยุธยาและอางทอง) โดย  รศ.ลํายอง  ปลั่งกลาง 
4) การสกัดสีดอกโสนสําหรับการยอมเสนใย  โดยนางสาวณัฐชีรา  กิตติธเนศวร 
5) การพัฒนาอิฐทนไฟจากดินพื้นบานเพื่อใชทําเตาเผา 1300 องศาเซลเซียส 

โดย นายเลิศชาย  สถิตยพนาวงศ 
6) ประสิทธิภาพของจุลินทรียทองถิ่นเพื่อระบบการเกษตรแบบยั่งยืนในจงัหวดัอางทอง 

โดย ผศ.เนาวรัตน ประดับเพ็ชร 

นําเสนอดวยวาจา จํานวน 2 เรื่อง ไดแก 
1) การเตรียมความพรอมการเปนสังคมผูสูงอายุ  โดย รศ.ดร.นพวรรณ  ธีระพันธเจริญ และ 

คณะ ในวันอาทิตยที่ 28 สิงหาคม 2554 
2) การพัฒนารูปแบบการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาเพื่อสืบสาน 

ภูมิปญญาทองถิ่นดานภาษาและวรรณกรรม โดย รศ.ดร.วิชา  ทรวงแสวง และคณะ ในวันอังคารที่ 
30 สิงหาคม 2554
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งบประมาณใชจายมีจํานวน 26,000 บาท แบงเปน 
คาใชสอย 14,000 บาท 

คาเบี้ยเลี้ยง 10,000 บาท 
คาทางดวน 1,000 บาท 
คาซอมบํารุงรถ 3,000 บาท 

คาวัสดุ 12,000 บาท 
คาถายเอกสาร 2,000 บาท 
วัสดุ 5,000 บาท 
คาน้ํามัน 5,000 บาท 

2. ผลการจัดสรรทุนวิ จัยงบประมาณแผนดินป 2555 ซึ่ งมหาวิทยาลัย ราชภัฏ 
พระนครศรีอยุธยา ไดรับงบประมาณดานการวิจัย 4,023,300 บาท มีบุคลากรเสนอขอทุนและไดรับ 
การตรวจสอบจากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติจํานวน 15 คน เปนเงิน 5,684,000 บาท 
คณะกรรมการจัดสรรทุนไดประชุมเพื่อพิจารณา เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2554 และวันที่ 22 กรกฎาคม 
2554 มีมติจัดสรรทุนทั้งหมด 14 ทุน เนื่องจากมีงบประมาณเหลือ  คณะกรรมการจึงมีมติใหสถาบันวิจัย 
และพัฒนา ประกาศรับขอเสนอโครงการวิจัยเพิ่ม 2 ประเด็น คือ การวิจัยเพื่อนวัตกรรมการสรรหา 
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาและสรางรูปแบบการบูรณาการงานสอน การวิจัย และ 
บริการทางวิชาการใหผูสนใจเสนอโครงการวิจัย ภายในวันที่ 5 สิงหาคม 2554 (เปนงานวิจัยเพื่อ 
แกปญหา/พัฒนาตัวชี้วัดที่ไดคะแนนต่ํา) และมอบหมายใหสถาบันวิจัยและพัฒนา ทําหนังสือแจงนักวิจัย 
ใหปรับขอเสนอตามงบประมาณที่ไดรับ สงสถาบันวิจัยและพัฒนา ภายในวันที่ 1 สิงหาคม 2554 
และผศ.วันทนา เนาววัน นักวิจัยปฏิเสธการขอรับทุนในวงเงิน 165,000 บาท และในวันที่ 5 สิงหาคม 
2554 มีผูเสนอโครงการวิจัยเพื่อนวัตกรรมการสรรหานักศึกษาจํานวน 2 คน แตโครงการสรางรูปแบบ 
การบูรณาการงานสอน การวิจัย และบริการทางวิชาการไมมีผูเสนอ 

ที่ประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนา ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2554 
เสนอใหสงเสริมอาจารยทําวิจัยเพื่อสรางองคความรูจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมอบหมายให 
สถาบันวิจัยและพัฒนาออกประกาศเพิ่มเติม โดยใชวงเงิน 165,000 บาท (จากงบประมาณที่ 
ผศ.วันทนา เนาววัน คืนโครงการ) สถาบันวิจัยและพัฒนา ไดประกาศรับขอเสนอโครงการวิจัย เพื่อสราง 
องคความรูจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และประกาศเลื่อนการรับขอเสนอโครงการวิจัยสรางรูปแบบการบรูณาการ 
งานสอน การวิจัย และบริการทางวิชาการ สงภายในวันที่ 19 สิงหาคม 2554 ประกาศในเว็บไซตสถาบันวิจัย 
และพัฒนา http://rs.aru.ac.th 

3. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ไดประกาศรับขอเสนอโครงการวิจัยเพื่อจัดสรรทุน 
สนับสนุนการวิจัยจากกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2555 หมดเขตรับขอเสนอวันที่ 31 สิงหาคม 2554 และ สนับสนุนจากมหาวิทยาลัย 
ผานสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 หมดเขตรับขอเสนอ 
30 กันยายน 2554 อาจารยทานใดสนใจสามารถดาวนโหลดที่ เว็บไซตสถาบันวิจัยและพัฒนา 
http://rs.aru.ac.th
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4. ผลการดําเนินงานดานบริหารจัดการ  สถาบันวิจัยและพัฒนา ไดมีคําสั่งมอบหมายงานให 
บุคลากรเปนรายบุคคล (คําสั่งสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ที่ 17/2554) เรื่องการมอบหมายงานใหปฏิบัติและกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบของขาราชการ 
พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ภายในสถาบันวิจัยและพัฒนา และใหกําหนดตัวชี้วัดใหกับ 
บุคลากรทุกคนมีรายละเอียดในเว็บไซตสถาบันวิจัยและพัฒนา http://rs.aru.ac.th 

5. ผลการดําเนินโครงการบริการวิชาการ 
สถาบันวิจัยและพัฒนาไดติดตามผลการดําเนินโครงการบริการวิชาการทุกคณะ/สถาบัน/ 

สํานัก ในไตรมาสที่ 1 2 3 และ 4 ปงบประมาณ 2554 มีรายละเอียดดังนี้ 

คณะ/สถาบัน/สํานัก 
จํานวน 
กิจกรรม 

ดําเนินการ 
เรียบรอยแลว 

อยูระหวาง 
การดําเนินการ 

สงเลมสรุปโครงการ 
บริการวิชาการ 

คณะครุศาสตร 10 8  2  8 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 23 15  8  15 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 12 6  6  3 

คณะวิทยาการจัดการ 9 9  -  2 

สถาบันอยุธยาศึกษา 6 6  -  2 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 13 13  -  13 

สํานักวิทยบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 15 15  -  10 

สถาบันวิ จัยและพัฒนา ไดแจงผลการดําเนินงานใหคณะกรรมการบริการวิชาการ 
ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2554 ซึ่งมีคณบดี/หัวหนาสํานัก/ผูอํานวยการสถาบัน และ หัวหนา 
สาขาวิชา เขารวมประชุม การประชุมครั้งนี้ผูเขารวมประชุมไดรับฟงผลการประเมินจาก ก.พ.ร. และ 
ผลการประเมินภายในที่เกี่ยวกับงานบริการวิชาการ ที่ประชุมไดรวมกันอภิปรายแลกเปลี่ยนความ 
คิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการดําเนินงานบริการวิชาการ ปงบประมาณ 2555 เพื่อใหสอดคลองกับความ 
ตองการของผูรับบริการ และไดผลตามตัวชี้วัดขององคกรที่จะเขามาประเมินทั้ง สมศ. ก.พ.ร. และ สกอ. 
ทั้งนี้ไดกําหนดใหหนวยงานภายในสงโครงการบริการวิชาการที่จะดําเนินการปงบประมาณ 2555 
ภายในวันที่ 9 กันยายน 2554 ภายใตกรอบวงเงิน เปาหมาย ที่มีมติไวแลวตามเอกสารประกอบ 
การประชุม 

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 

รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 4.8 เรื่องนําเสนอเพือ่ทราบจากผูอํานวยการสาํนักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 

สาระสําคัญโดยยอ 

 ไมมี  

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 

 ไมมี – 

ระเบียบวาระที่ 4.9 เร่ืองนําเสนอเพื่อทราบจากผูอาํนวยการสาํนักงานอธิการบดี 

สาระสําคัญโดยยอ 

 ไมมี  

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 

 ไมมี – 

ระเบียบวาระที่ 4.10 เร่ืองนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีและผูชวยอธิการบดี 

ระเบียบวาระที่ 4.10.1 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝายบริหาร 

สาระสําคัญโดยยอ 

วันที่ 16 สิงหาคม 2554 ชวงเชามีการประชุมการกําหนดขอบขายงานรักษา 
ความปลอดภัยที่จะตองทําสัญญาจางตอในปงบประมาณ 2555 ขอเรียนคณะกรรมการบริหาร 
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาจากเอกสารที่สงไปยังหนวยงาน  หากพบขอมูลสวนใดที่เห็นวาควรนํา 
มาเพิ่มเติมในขอบขายของงาน  และตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2554 เปนตนไป มหาวิทยาลัยมีนโยบาย 
ปดประตูดานอาคารดนตรี เพื่อดําเนินการจัดการจราจรใหมโดยที่ไมอนุญาตใหผูปกครองนํารถเขามาสง 
นักเรียนที่โรงเรียนสาธิต  ขณะนี้อยูระหวางการจัดทําประกาศเพื่อแจงใหทราบลวงหนาอีกคร้ังหนึ่ง 
และจะมีการวางแผนทําที่จอดรถไวที่บริเวณดานนอกเพิ่มเติม  โดยจะทําการประสานงานรวมกับ 
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาและสถานีตํารวจภูธร ในการจัดระบบการเดินรถทางเดียวโดยกําหนด 
ชวงเวลาเรงดวนตอนเชาและตอนเย็นเพื่อใหผูปกครองเขาออกไดสะดวกขึ้น  จึงขอนําเรียน 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 

รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 4.10.2 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา 

สาระสําคัญโดยยอ 
1. กําหนดการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม  ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วันที่ 2930 กันยายน 2554 
2. แจงผลคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ.ร. ที่ นร 1201/932 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2554 
3. การปรับเงินเดือนกรณีพนักงานมหาวิทยาลัย ตามที่ค.ร.ม. มีมติใหปรับขึ้นเงินเดือน 

จํานวน 5 เปอรเซ็นต ซึ่งพนักงานมหาวิทยาลัยยังไมไดขึ้นเงินเดือนเนื่องจากสํานักงบประมาณยังไมได 
ปรับงบประมาณ  แตมีนโยบายใหสวนราชการใชเงินงบประมาณของสวนราชการเองซึ่งจากยอด 
ประมาณการจะใชเงินจํานวน 549,000 บาท  ในการขึ้นเงินเดือนทั้งหมดจํานวน 197 อัตรา  ซึ่งเปน 
พนักงานมหาวิทยาลัยทั้งเกาและใหม  รวมถึงอาจารยประจําตามสัญญาดวย  แตในปงบประมาณ 2555 
สํานักงบประมาณจัดงบประมาณเพิ่มใหแลว   ซึ่งมหาวิทยาลัยจะดําเนินการปรับใหรวมถึงเงินตกเบิกให 
ตั้งแตเดือนเมษายน 2554 เปนตนมาจนกวาจะไดรับการอนุมัติขึ้น 5 เปอรเซ็นต  จึงนําเรียน 
เพื่อทราบ 

4. วันที่ 18 สิงหาคม 2554 มหาวิทยาลัยเกียวโตทางการศึกษาจะนําคณะนักศึกษา 
จํานวน 17 ทาน เดินทางผานโดยจะนํานักศึกษาเวียนตามมหาวิทยาลัยราชภัฏสลับกันเปนเจาภาพ 
โดย ปนี้ จะอยูที่ มหาวิทยาลัย ราชภัฏพิบู ลยสงคราม  และมหา วิทยาลัยราชภัฏจั งหวัด เลย 
แตขณะนี้คณะของนักศึกษาจะเดินทางเขาเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  และแวะเยี่ยม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาในวันที่ 18 สิงหาคม 2554 ณ  หองประชุม 1 เวลา 14.00 น. 
มีนักศึกษาจํานวน 17 คน  โดบอาจารยซาซากิ เปนผูนําคณะเดินทางมาแวะเยี่ยม  จึงขอเรียนเชิญ 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยรวมใหการตอนรับในคร้ังนี้ดวย 

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 

รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.10.3 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝายวิชาการ 

สาระสําคัญโดยยอ 
1. มหาวิทยาลัยจะมีมาตรการเรงรัดการเก็บคาธรรมเนียมการศึกษา  เนื่องจากไดพิจารณา 

การจายคาลงทะเบียนของนักศึกษาในกรณีที่ไมมาติดตอ เมื่อกําหนดการจาย เงินสิ้นสุดแลว 
จะไมอนุญาตใหสอบปลายภาคการศึกษา  พบวามีบางสวนเดือดรอนจริงและบางสวนไมมีวินัยในการ 
จายเงิน  โดยจะมอบหมายใหอาจารยที่ปรึกษาชวยตรวจสอบ  และเซ็นชื่อรับรองดวยวาทําการจายเงิน 
เรียบรอยแลวโดยการตรวจสอบจากใบเสร็จรับเงิน  โดยเริ่มในสัปดาหที่ 4 ของเดือนสิงหาคม 2554 
เปนตนไป
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2. ขณะนี้หมดเวลาที่จะทําการลงทะเบียนใดๆ แลว ขอความรวมมือในการอนุญาตแก 
นักศึกษา  เนื่องจากนักศึกษาบางครั้งไมไดเขาเรียนเกิน 80 เปอรเซ็นต  ที่ขาดเรียนไปแลวจํานวน 
3 สัปดาห  โดยเฉพาะภาคปกติสอบกลางภาคเรียนไปแลว 

อธิการบดี กลาววา ควรจัดทําประกาศใหชัดเจน หากมีเหตุจําเปนไมสามารถจายคาลงทะเบียน 
ได ใ หทํ า เ ร่ือ งแ จ ง ข ออนุญ าต ผอน ผัน  โ ด ย ค วรกํ า หน ด ระย ะ เวล าการผ อ นผั นที่ ชั ด เ จน 
ที่สําคัญควรย้ํากับอาจารยที่ปรึกษาและอาจารยผูสอนใหรับทราบวา  หากนักศึกษารายใดไมดําเนินการ 
ตามกําหนด  อาจารยไมควรอนุญาตและเซ็นผานเรื่องมายังกองบริการการศึกษา 

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ มอบหมายรองอธิการบดีฝายวิชาการจัดทําประกาศและเนนย้ํากองบริการ 

นักศึกษาและฝายการเงินใหรับทราบแนวทางการปฏิบัติรวมกัน  และแจงอาจารยที่ปรึกษาทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.10.4 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ 

สาระสําคัญโดยยอ 
ปงบประมาณ 2556 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาไดรวมกับ 4 หนวยงาน คือ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา สถาบันอยุธยาศึกษา คณะวิทยาการจัดการ  และคณะมนุษยศาสตรและ 
สังคมศาสตร ไดเสนอของบประมาณจากจังหวัด เพื่อดําเนินการจัดกิจกรรมโดยใชชื่อ “กิจกรรมมหกรรม 
ทางศิลปวัฒนธรรมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ” และไดผานการพิจารณาจากองคการบริหารสวนจังหวัด 
เรียบรอยแลว ซึ่งอยูระหวางดําเนินการเขียนโครงการ  ไดมอบหมายผศ.สุรินทร  ศรีสังขงาม 
ทําการประมาณราคางบประมาณจํานวน 9,000,000 บาท (เกาลานบาทถวน) 

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.10.5 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา 

สาระสําคัญโดยยอ 

รองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการขออนุญาตนําเสนอเรื่องเพื่อทราบแทนรองอธิการบดี 
ฝายกิจการนักศึกษา ดังนี้ 

1. รายงานการประชุมเรื่อง โครงการสอบธรรมศึกษาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา 
สืบเนื่องมาจากคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดมอบหมายใหมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครเปนประธาน 
กรรมการดําเนินการ โครงการสอบธรรมศึกษาเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา เมื่อวันศุกรที่ 5 สิงหาคม 
2554 เวลา 13.00 น. ณ หองประชุมกิจจากร 2 อาคารปยมหาราช (อาคาร 20) ชั้น 4 นั้น 
โดยรองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษาไดมอบหมายใหนายสิทธ์ิพงษ  พงษสุข เขาประชุมแทน 
มีรายละเอียดสรุปดังนี้
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1) ใหมหาวิทยาลัยราชภัฏแตละแหงจัดสอบธรรมศึกษา จํานวนแหงละ 2,000 คน 
2) ใหมหาวิทยาลัยติดตอเจาคณะจังหวัดในจังหวัดที่มหาวิทยาลัยตั้งอยู เพื่อขอเปด 

สนามสอบ 
3) แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการสอบ 
4) ติดตอพระวิทยากรหรือผูที่มีความรูในดานพุทธศาสนาเพื่ออบรมผูเขาสอบ 
5) แจงจํานวนและรายชื่อใหกับเจาคณะจังหวัด หรือสํานักเรียน 
6) จัดใหมีการสอบ 
7) กําหนดวันสอบพรอมกันทั่วประเทศ ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2554 

รายละเอียดการจัดกิจกรรมดังกลาวกองพัฒนานักศึกษาจะแจงหนังสือไปยังคณะตาง ๆ เพื่อให 
ทราบวาทุกมหาวิทยาลัยราชภัฏจะตองมีการจัดสอบธรรมศึกษา 

2. กีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตรภาคกลาง ครั้งที่ 23 ระหวางวันที่ 79 
กันยายน 2554 รองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการขออนุญาตที่ประชุมใหนางสารภี  พูลศิริ และ 
นายเกียรติศักดิ์  เจริญใจ นําเสนอโครงการ 105 ป  ศรีอยุธยาเกมส 

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 

รับทราบ มอบหมายกองพัฒนานักศึกษานําความเห็นของคณะกรรมการบริหาร 
มหาวิทยาลัยไปพิจารณาดําเนินการตามที่ไดวางแผนไวใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดตอไป  โดยประสานงาน 
กับรองคณบดีฝายกิจการนักศึกษาของคณะตาง ๆ และมอบหมายใหรองคณบดีแจงกับคณบดไีดรบัทราบ 
ถึงการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ดวย 

ระเบียบวาระที่ 4.10.6 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผูชวยอธิการบดีฝายบริหาร 

สาระสําคัญโดยยอ 

 ไมมี  

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 

 ไมมี 
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ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องนําเสนอเพื่อพิจารณา 
ระเบียบวาระที่ 5.1 ขอความเห็นชอบการปรับอัตราคาจางชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ 
ศูนยฝกปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ (อาคารสวนหลวง) 

สาระสําคัญโดยยอ 
ตามหนังสือที่ กค 0428/ว23 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2554 เรื่องการปรับอัตราคาจางลูกจาง 

ชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ  โดยปรับเพิ่มในอัตรารอยละ 5 โดยสวนราชการจะตองมีเงินนอก 
งบประมาณเพียงพอที่จะปรับไดนั้น ศูนยฝกฯ  ไดรับการจัดสรรบุคลากร หมวดคาจางชั่วคราวเพื่อบรรจุ 
แตงตั้งเปนเจาหนาที่ทําความสะอาด  ซึ่งศูนยไดทําการสรรหาแลว  แตไมมีผูมาสมัคร  ทําใหมี 
งบประมาณคงเหลือเพียงพอที่จะทําการปรับเพิ่มคาจางบุคลากรได 

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

บุคลากร การเงิน การพัสดุ สถานที่และทรัพยสินอื่นของมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามกฎหมาย กฎระเบยีบ 
ประกาศ  และขอบังคับของทางราชการและของมหาวิทยาลัย 

ขอเสนอ / ญัตติ 
ขอความเห็นชอบการปรับอัตราคาจางชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ ศูนยฝกปฏิบัติการ 

วิชาชีพธุรกิจ (อาคารสวนหลวง) 

มตทิี่ประชุม 
เห็นชอบการปรับอัตราคาจางชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ ศูนยฝกปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ 

(อาคารสวนหลวง) 

ระเบียบวาระที่ 5.2 พิจารณา (ราง) ตารางกระจายตัวบงชี้ผลการดําเนินงานตามเกณฑ 
มาตรฐานการจัดการศึกษาและแผนงบประมาณ ปงบประมาณ 2555 

สาระสําคัญโดยยอ 
เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  ขออนุญาตที่ประชุมให นางสริตา 

เจริญทัศน เจาหนาที่กองนโยบายและแผน  นําเสนอ (ราง) ตารางการกระจายตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน 
ตามเกณฑมาตรฐานการจัดการศึกษาและแผนงบประมาณ ปงบประมาณ 2555 

ความเปนมา/เร่ืองเดิม/ขอเท็จจริง 
ตามที่มหาวิทยาลัยไดแจงเปาหมายการดําเนินงานตามตัวบงชี้ผลการดําเนินงานตามเกณฑ 

มาตรฐานการจัดการศึกษาและแผนงบประมาณปงบประมาณ 2555 นั้น 
กองนโยบายและแผนไดจัดทํารายละเอียดตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัยโดยจัดทําขอมูลที่เปน 

หนวยนับและแบงเปาหมายไปยังหนวยงานตาง ๆ  มีขอมูลพื้นฐาน 3 ปยอนหลัง ซึ่งเกณฑการใหคะแนน 
ไดดําเนินการปรับลดลงจากเปาหมายตั้งไว 5 คะแนน ปรับระดับลดลงรอยละ 5, 4, 3, 2, 1 รายละเอียด 
ตัวชี้วัดประกอบดวยสํานักงบประมาณ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  สํานักงานมาตรฐาน
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สมศ. และ ก.พ.ร. ซึ่งใชตัวบงชี้ตามเกณฑทั้งหมดจํานวน 75 ตัวบงชี้  โดยไดจัดทํา (ราง) คะแนนที่เปน 
หนวยนับและเปนเปาหมาย ตามหนังสือที่ ศธ 0550.1.2/296 ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2554 ขอมูลทั้งหมด 
จะนําไปเปนขอมูลปฏิบัติราชการของแตละหนวยงานตอไป 

อธิการบด ี กลาววา  ขอมูลตัวบงชี้การดําเนินการตามที่จะใชเปนเปาหมายสําหรับป 2555 
เพื่อตองการใหแตละสวนราชการนําเปนเปาหมายในการจัดทําแผนงบประมาณรายจายประจําป 2555 
เพื่อใหมีขอมูลประกอบจึงไดเสนอขอมูลของปปจจุบัน และยอนหลังไป 3 ป โดยจัดทําเปนตารางกระจาย 
ตัวบงชี้เพื่อนําเสนอคณะกรรมการบริหารไดพิจารณาใหความเห็นชอบ  เพื่อมอบหมายไปยังหนวยงาน 
ทุกสวนราชการไดดําเนินการในสวนของการจัดทํางบประมาณรายจายใหสอดคลองกับตัวชี้วัดตอไป 

นายจิรศักดิ์  ชุมวรานนท กลาววา  ใหหนวยงานนํากลับไปทบทวน ซึ่งขอมูลตัวเลขของคา 
เปาหมายจํานวนนักศึกษาเปนขอมูลที่แตละคณะจัดสงขอมูลใหกับกองนโยบายและแผน สวนตวัเลขอืน่ ๆ  
เปนคาเปาหมายตามมาตรฐานของ สกอ. สมศ. ที่กําหนดไวเปนคามาตรฐานขั้นต่ํา เนื่องจาก 
มหาวิทยาลัยมี 4 คณะและ 4 หนวยงานระดับสถาบัน สํานัก เชน คาเปาหมายระดับมหาวิทยาลัยตอง 
ผาน 3.51 หรือ 4.00 หากมีบางหนวยงานตั้งคาเปาหมายไวต่ํากวา  จะทําใหภาพรวมไมไดตามเปาหมาย 
ดังนั้นคาเปาหมายขั้นต่ําจึงยึดตามมาตรฐานของเกณฑการประเมินในระบบตาง ๆ  และตัวเลขที่เปน 
จํานวนนักศึกษา  จํานวนบัณฑิตหนวยงานเปนผูสงขอมูลเอง  ซึ่งหนวยงานอาจนําไปพิจารณาทบทวน 
และดําเนินการแจงขอมูลกลับมายังกองนโยบายและแผนวามีความประสงคตองการปรับตัวใด  แตเกณฑ 
ที่เปนขั้นต่ําของระบบประกันคุณภาพไมควรลดลง  จะทําใหมีคาเปาหมายโดยรวมลดลง 

อธิการบด ี กลาววา มีตัวชี้วัดอยู 3 กลุม คือ 1) ตัวชี้วัดที่ผันแปรตามที่กําหนด คือจํานวน 
นักศึกษาที่รับตามแผน 2) ตัวชี้วัดที่เปนมาตรฐานขั้นต่ํา คือ ตามที่กองนโยบายและแผนไดกําหนดไว 
เปนขั้นต่ํา 3) ตัวชี้วัดที่เปนลักษณะของจุดเนนที่คณะจะสามารถดําเนินการเพิ่มเติมเปนกรณีพิเศษ 
เฉพาะนอกเหนือจาก 75 ตัวชี้วัดที่ได  แตจะไมใชเปนเกณฑในการจัดสรรงบประมาณ  ไมใชเปนตัวชี้วัด 
เพื่อดําเนินการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 

ขอกฎหมาย 
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ มาตรา ๒๗ อธิการบดีเปนผูบังคับบัญชา 

สูงสุดของมหาวิทยาลัยและ มาตรา 31(1) อธิการบดีมีอํานาจและหนาที่บริหารกิจการของมหาวิทยาลัย 
ใหเปนไปตามกฎหมายฯ 

ขอเสนอ / ญัตติ 
ขอความเห็นชอบ (ราง) ตารางกระจายตัวบงชี้ผลการดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐานการจดั 

การศึกษาและแผนงบประมาณ ปงบประมาณ 2555 เพื่อมอบหมายใหทุกสวนราชการดําเนินการตอไป 
ในการจัดแผนงบประมาณรายจายใหสอดคลองกับตัวชี้วัด 

มตทิี่ประชุม 
มอบหมายใหทุกหนวยงานนําขอมูล (ราง) ตารางกระจายตัวบงชี้ผลการดําเนินงานตาม 

เกณฑมาตรฐานการจัดการศึกษาและแผนงบประมาณ ปงบประมาณ 2555 ผนวกกับขอมูลของแตละ 
หนวยงานตามที่ตองการกําหนด  และใหนําเขาที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะใหความเห็นชอบ 
กอน  โดยแจงกลับมายังกองนโยบายและแผนภายในวันที่ 26 สิงหาคม 2554
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ระเบียบวาระที่ 5.3 ขอความเห็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณ ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2555

สาระสําคัญโดยยอ 
เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ขออนุญาตที่ประชุมให นางสริตา เจริญทัศน 

เจาหนาที่กองนโยบายและแผน นําเสนอขอความเห็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณ ประจําป 
งบประมาณ พ.ศ. 2555 

ความเปนมา/เร่ืองเดิม/ขอเท็จจริง 
ดวยกระบวนการจัดทํางบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 ของมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยาไดกําหนดขั้นตอนการดําเนินงานไว 20 ขั้นตอนตามปฏิทินขั้นตอนการจัดทํา 
งบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยเริ่มตั้งแต 
การกําหนดแนวทางการจัดทํางบประมาณ  การเสนอโครงการโดยหนวยงานที่เกี่ยวของ การพิจารณา 
งบประมาณโดยคณะกรรมการชุดตาง ๆ จนถึงขั้นตอนการขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ซึ่งขณะนี้ 
ถึงขั้นตอนที่ 15 คือนํากรอบวงเงินงบประมาณเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
พิจารณาเพื่อใหความเห็นชอบ งบรายไดซึ่งประกอบดวย 

1. งบประมาณรายจายเงินคาบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) 
2. งบประมาณรายจายการจัดการศึกษาสําหรับบุคลากรประจําการ (งบ กศ.บป.) 
3. งบประมาณรายจายการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (งบบัณฑิตวิทยาลัย) 

กองนโยบายและแผนไดจัดทํากรอบวงเงินงบประมาณของงบประมาณประเภทตาง ๆ สรุปไดดังนี้ 

ประเภทงบ 
ประมาณการ 

(100%) 
สํารองจาย 

(20%) 

งบประมาณรายจาย 

หมายเหตุ 
คา 

สาธารณูปโภค 
(10%) 

จัดสรรรายจาย 
(70%) 

รวม 
(80%) 

1. งบรายได 135,059,300 27,011,860 13,505,930 94,541,510 108,047,440 จัดสรรตาม 
สัดสวน 
รอยละ 

ที่กําหนด 

1.1 งบ บ.กศ. 87,950,100 17,590,020 8,795,010 61,565,070 70,360,080 

1.2 งบ กศ. บป. 29,618,600 5,923,720 2,961,860 20,733,020 23,694,880 

1 . 3 ง บบั ณ ฑิ ต 
วิทยาลัย 17,511,600 3,502,320 1,751,160 12,258,120 14,009,280 

รวมท้ังสิ้น 135,080,300 27,016,060 13,508,030 94,556,210 108,064,240 

เมื่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณ ดังกลาว 
ขางตนแลวกองนโยบายและแผนจะไดดําเนินการในขั้นตอนตอไป 

ขอกฎหมาย 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมีหนาที่กลั่นกรองเรื่องที่มหาวิทยาลัยตองเสนอ 

สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา



การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ครั้งท่ี 18 

[218] 

ขอเสนอ / ญัตติ 
ขอความเห็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณ ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2555 ตามกรอบ 

วงเงินงบประมาณที่เสนอ 

อธิการบด ี กลาววา ตามปฏิทินกําหนดการดําเนินงานตามที่แจงใหหนวยงานไดรับทราบแลว 
ไดมีการยืดหยุนกําหนดการจนเกิดความลาชานั้น  ภายในวันที่ 131 สิงหาคม 2554 ไมควรเปนแค 
กรอบวงเงินงบประมาณ แตควรเปนแผนรายจายประจําป 2555 ใน 3 วงเงิน คือ 

1) งบประมาณรายจายเงินคาบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) 
2) งบประมาณรายจายการจัดการศึกษาสําหรับบุคลากรประจําการ (งบ กศ.บป.) 
3) งบประมาณรายจายการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (งบบัณฑิตวิทยาลัย) 

เนื่องจากงบแผนดินมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลอาจมีผลทําใหมีการเปลี่ยนแปลง  จึงสามารถ 
ชะลอไปได ตองไดรับการยืนยันจากสํานักงบประมาณเร่ืองกรอบวงเงินใหม แตใน 3 วงเงินดังกลาว 
ตองเปนแผนงบประมาณรายจาย  ที่มีรายละเอียดของการดําเนินการตามตัวชี้วัด  แตระยะเวลาอาจ 
ไมทันจึงขอเสนอกรอบวงเงินงบประมาณแตตองมีตัวชี้วัด  สวนรายระเอียดใหนําเสนอในเดือนกันยายน 
2554 ในการนี้จึงขอความรวมมือจากทุกคณะ สําหรับงบประมาณรายจายประจําป 3 วงเงิน 
(งบ บ.กศ./งบ กศ.บป./งบบัณฑิตวิทยาลัย) ใหเสนอกรอบวงเงินพรอมตัวชี้ วัดเพื่อนําเขาคณะ 
กรรมการบริหาร งบประมาณภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2554 

มตทิี่ประชุม 
เห็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณ ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2555 ตามกรอบวงเงิน 

งบประมาณและตัวชี้วัดตามที่เสนอ และมอบหมายใหหนวยงานนําขอมูลกลับไปพิจารณาเพื่อจัดทํา 
ขอสรุป  โดยแจงกลับมายังกองนโยบายและแผนภายในวันที่ 26 สิงหาคม 2554 เพื่อทําการประมวล 
ขอมูลนําเขาที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงินในวันที่ 30 สิงหาคม 2554 
หนวยงานใดสงภายหลังจากวันที่กําหนดจะไมนําขอมูลเสนอเขาพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการ 
บริหารงบประมาณและการเงิน 

ระเบียบวาระที่ 5.4 ขอความเห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 15 ป (พ.ศ. 2555 
พ.ศ. 2569) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

สาระสําคัญโดยยอ 
เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ขออนุญาตที่ประชุมให นางสาวเพลินตา 

โมสกุล ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน นําเสนอแผนพัฒนาการศึกษาระยะ 15 ป (พ.ศ. 2555 
พ.ศ. 2569)
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ความเปนมา/เร่ืองเดิม/ขอเท็จจริง 
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 75 และมาตรา 76 และ 

พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 13 14 16 
และ 17 ซึ่งบัญญัติใหสวนราชการจะตองจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาระยะ 15 ใหสอดคลองกับ 
แผนบริหารราชการแผนดินภายใน 60 วัน โดยตองนําเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อใหความเห็นชอบกอน 
เสนอคําของบประมาณรายจายประจําปของปงบประมาณตอไป โดยแผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 15 ป 
(พ.ศ. 2540พ.ศ. 2554) มหาวิทยาลัยซึ่งขณะนี้ใกลสิ้นสุดแผนจึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่มหาวิทยาลัย 
จะตองพัฒนานโยบายและจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 15 ป ฉบับใหมขึ้นมา ในคราวประชุมสภา 
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2553 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2553 ไดเห็นชอบในหลักการการจัดทําแผนพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระยะ 15 ป (พ.ศ.2555พ.ศ.2569) โดยใชกระบวนการจัดทํา 
แผนตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA หมวด 2 การวางแผน 
เชิงยุทธศาสตร กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ.25512565) ซึ่งการจัดทําแผน 
จะตองใชการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน การวิเคราะหปจจัยภายในและภายนอก มากําหนดประเด็น 
ยุทธศาสตร เปาประสงค กลยุทธ โดยใหสอดคลองกับเกณฑการประเมินตาง ๆ เพื่อนําแผนพัฒนา 
มหาวิทยาลัยไปสูการปฏิบัติตอไป 

แผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 15 ป (พ.ศ.2555พ.ศ.2569) มหาวิทยาลัยราชภัพระนคร 
ศรีอยุธยาประกอบดวย 5 สวนหลักคือ สวนที่ 1 บทนํา สวนที่ 2 ภาพอนาคตและบริบทที่เกี่ยวของ 
กับการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาระยะ 15 ป (พ.ศ.2555พ.ศ.2569) ส วนที่ 3 ความเชื ่อมโยง 
ระหวางนโยบาย แผน และย ุทธศาสตรที ่เกี ่ยวข อง   ส วนที ่ 4 ประเด ็นยุทธศาสตร  พันธก ิจ 
เปาประสงค  กลยุทธ  มาตรการ  บทที่ 5 การแปลงแผนไปสูการปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ไดกําหนดวิสัยทัศนไว คือ “มหาวิทยาลัยเพื่อ 
พัฒนาทองถิ่น บนฐานความรูคูมรดกโลก” การนํายุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติของแผนพัฒนาฯ 15 ป นั้น 
มีขั้นตอนในการนํายุทธศาสตรปฏิบัติ คือเริ่มจากผูบริหารทําการการวางแผนกลยุทธในระดับองคกร 
ระดับหนวยงาน ระดับบุคคล เพื่อใหเปาประสงค พันธกิจ ประสบความสําเร็จ โดยเริ่มจากผูบริหาร 
องคกรหรืออธิการบดีตั้งวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงคขององคกร จากนั้นแตละหนวยงานนํา 
เปาประสงคมาปฏิบัติ โดยใหแตละบุคคลในองคกรมีสวนรวมดวย 

กระบวนการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 15 ป (พ.ศ .2555พ.ศ . 2569) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาไดแตงตั้งคณะกรรมการจัดทําแผนฯ 15 ป เพื่อวิเคราะห 
สภาพแวดลอมภายในและภายนอกภายใตบริบทของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 10 
(พ.ศ. 2550 พ.ศ. 2554) กรอบคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรอบการประเมินคุณภาพภายนอกสํานักงานรับรองและ 
ประเมินคุณภาพภายนอก (สมศ.) รวมทั้งไดบูรณาการหลักเกณฑการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ 
ภาครัฐ (PMQA) ของสํานักงาน ก.พ.ร. เพื่อการพัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัยดวย 

กระบวนการติดตามประเมินผลการดําเนินงานนอกจากจะดําเนินการตามคํารับรองการ 
ปฏิบัติราชการ ของสํานักงาน ก.พ.ร. และรายงานการประเมินตนเอง มหาวิทยาลัยยังมีกลไกการกํากับ 
ติดตามประเมินผล  มีกลไกการควบคุมการตรวจสอบภายใน  การบริหารความเสี่ยง  การจัดทําคํา
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รับรองการปฏิบัติราชการระหวางผูบริหารคณะ/หนวยงานกับอธิการบดี  มีการประชุมชี้แจงและซักซอม 
ความเขาใจเปนระยะ   มีการสรางกลไกการประกันคุณภาพและเสริมสรางเครือขายการทํางานและ 
ประสานงานรวมกันภายในมหาวิทยาลัยดวย 

ขอกฎหมาย 
1. แผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการศึกษา การวิจัย การใหบริการทางวิชาการแก 

สังคม การผลิตและสงเสริมวิทยฐานะครู การทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม การอนุรักษสิ่งแวดลอมและ 
ทรัพยากรธรรมชาติ 

2. เกณฑการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2554 หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร กําหนดไววาในแตละปสวนราชการจะตองจัดทํา 
แผนปฏิบัติราชการประจําป 

3. เกณฑการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา  พ.ศ. 2553 
องคประกอบที่ 1 ตัวบงชี้ที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน จําเปนตองนําเสนอแผนปฏิบัติราชการ 
ประจําปตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

4. พรบ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2548 มาตรา 18 (1) กําหนดนโยบายและอนุมัติ 

ขอเสนอ / ญัตติ 
ขอความเห็นชอบแผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 15 ป (พ.ศ. 25552569) มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

อธิการบดี  กลาววา เปาหมายมหาวิทยาลัยจะนําเสนอ (ราง) แผนพัฒนาการศึกษาระยะ 15 ป 
(พ.ศ. 25552569) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ตอสภามหาวิทยาลัยในเดือนกันยายนพรอมกับ 
แผนป 2555

มตทิี่ประชุม 
มอบหมายกองนโยบายและแผนสําเนารางแผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 15 ป (พ.ศ. 2555 

พ.ศ. 2569) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ฉบับสมบรูณ) สงใหคณะกรรมการบริหาร 
มหาวิทยาลัยพิจารณา  โดยมอบหมายใหทุกหนวยงานดําเนินการจัดทําคําขอตั้งงบประมาณคูขนาน 
ไปกับแผนงบประมาณป 2555 และนําเขาพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ 18/2554 ในวันที่ 30 สิงหาคม 2554
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ระเบียบวาระที่ 5.5 ขอความเห็นชอบการสรุปคะแนนผลการประเมินคุณภาพการศึกษา 
ภายใน ประจําปการศึกษา 2553 

สาระสําคัญโดยยอ 

เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ขออนุญาตที่ประชุมให นางเบญจลักษณ 
ชิดชาญชัย เจาหนาที่ประกันคุณภาพการศึกษา นําเสนอผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ประจําปการศึกษา 2553 

ความเปนมา/เร่ืองเดิม/ขอเท็จจริง 
กองนโยบายและแผนไดดําเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ตามขั้นตอน 

การประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหนวยงาน และระดับมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยดําเนินการ 
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเสร็จเรียบรอยแลว  หลังจากนั้นใหนําผลการประเมินและขอเสนอแนะ 
จากคณะกรรมการประเมินเขาสูที่ประชุมระดับตาง ๆ เพื่อวางแผนหรือปรับปรุงการดําเนินภารกิจอยาง 
เปนรูปธรรมตอไป 

ขอกฎหมาย 
กฎกระทรวงวาดวยระบบ  หลักเกณฑ และวีธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 

ขอเสนอ / ญัตติ 
นําเสนอตารางสรุปคะแนนผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ประจําปการศึกษา 

2553 ตอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อนําไปพิจารณาดําเนินการตอไป 

มตทิี่ประชุม 
กลุมงานประกันคุณภาพไดนําเสนอผลการประเมินและขอเสนอแนะของคณะกรรมการ 

ประเมินคุณภาพภายในใหคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยทราบ  คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
มีมติมอบหมายใหทุกสวนราชการนําผลการประเมินและขอเสนอแนะไปจัดทําแผนงานโครงการ 
กิจกรรมเพื่อใหการดําเนินงานตามตัวชี้วัดของทุกสวนราชการพัฒนายิ่งขึ้นตอไป 

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ 

ระเบียบวาระที่ 6.1 สรุปผลการแสดงความคิดเห็นของพนักงานมหาวิทยาลัย และขอมูล 
การจัดต้ังกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

สาระสําคัญโดยยอ 
ตามหนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ที่ ศธ 0566.01/ว82 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 

2554 และหนังสือที่ ศธ 0566.01/ ว96 ลงวันที่ 20 กรกฎาคม 2554 เรื่องการจัดตั้งกองทุนสํารอง 
เลี้ยงชีพสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ  มอบหมาย
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ใหมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตศึกษาความเปนไปไดในการจัดตั้งกองทุนสํารองเลีย้งชพีสาํหรบัพนกังาน 
มหาวิทยาลัย  ที่จะใชกับมหาวิทยาลัยราชภัฏโดยรวม นั้น 

บัดนี้ กองกลางไดสรุปผลการแสดงความคิดเห็นจากการตอบแบบสํารวจความคิดเห็น 
เกี่ยวกับการจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย (เพิ่มเติม) เพื่อใหเกิดประโยชน 
ในการจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพดังกลาว 

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

ควบคุมดูแลบุคลากร การเงิน การพัสดุ สถานที่และทรัพยสินอื่นของมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามกฎหมาย 
กฎระเบียบ ประกาศ  และขอบังคับของทางราชการและของมหาวิทยาลัย 

2. ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวยการบริหารงานบุคคลสําหรับ 
พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 

ขอเสนอ/ญัตติ 
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏแตละแหงจะตองพิจารณาตัดสินใจวาจะเขารวมกองทุนสํารอง 

เลี้ยงชีพสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่จะจัดตั้งขึ้นเพื่อมหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแหงหรือไม 
2. หากตัดสินใจเขารวมตองกรอกขอมูลตามแบบฟอรมขอมูล (หมวด 25) กลับไปยัง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ภายในวันเสารที่ 20 สิงหาคม 2554 
3. มหาวิทยาลัยราชภัฏที่จะเขารวมจัดตั้งกองทุนฯ ดังกลาว จะตองดําเนินการภายใน 

มหาวิทยาลัยดวย เชน การทําความเขาใจกับผูเกี่ยวของ การทําขอบังคับ/ระเบียบ/ประกาศเกี่ยวกับการ 
หักเงินสะสม  การจายเงินสมทบ แหลงเงินสมทบของมหาวิทยาลัย และอื่นๆ โดยจะผานสภา 
มหาวิทยาลัยในลักษณะใดหรือไมสุดแตมหาวิทยาลัยจะพิจารณา 

มติที่ประชุม 
เห็นชอบ  การเขารวมกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับพนักงานมหาวิทยาลยัราชภฏั  และเห็น 

ควรนําเขาที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลยัและสภามหาวิทยาลยัตอไป 

ระเบียบวาระที่ 6.2 การเชิญประชุมจากหนวยงานยอย 

สาระสําคัญโดยยอ 
คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร กลาววา  สืบเนื่องจากผูบริหารคณะไดรับการ 

เชิญประชุมจํานวนมากซึ่งเปนเร่ืองที่ไมเรงดวน  จากหนวยงานยอยบอยครั้งเกินไป จึงขอนําเสนอให 
นําเขาที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  ยกเวนแตวาเรื่องที่เชิญประชุมนั้นเปนเร่ืองเรงดวน 
มากที่ตองตัดสินใจ ตองรีบใหความเห็น  และไมมีการชี้แจงรายละเอียดของการประชุมใหรับทราบ 
เบื้องตน  ไมมีขอมูลเกี่ยวกับประเด็นที่ตองการหารือ  ไมมีขอมูลที่จะใชประกอบการพิจารณาตองการให 
ศึกษาอะไรไปบาง  มีขอกฎหมายใดบางที่เกี่ยวของ  และประเด็นเรื่องเวลาที่เชิญประชุมมีความกระชั้น 
มากเกินไป เชน เวลา 16.30 น. จึงขอเสนอแนวทาง ดังนี้
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1. เรื่องที่จะประชุมหากไมเรงดวนใหนํามาพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการบริหาร 
มหาวิทยาลัย 

2. จัดเตรียมขอมูลใหพรอมเพื่อการพิจารณา 
3. ความเห็นที่ไดแสดงในที่ประชุมนั้นผานการศึกษามาแลวลวงหนา จะทําใหมีคุณภาพ 

มากขึ้น 

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 6.3 กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 18/2554 

สาระสําคัญโดยยอ 
เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนําเสนอปฏิทินเพื่อหารือเรื่องกําหนด 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 18/2554 

ขอเสนอ/ญัตติ 
ขอความเห็นชอบกําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คร้ังที่ 18/2554 

วันอั งคารที่ 30 สิ งหาคม 2554 เ วลา 13.30 น . ณ หองประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พระนครศรีอยุธยา 

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 

รับทราบ 

ปดประชุมเวลา เวลา 17.15 น. 

รศ.วันทนยี แสนภักดี ผูตรวจบันทึกการประชุม 
นางสาวปยะนุช แสงมะฮะหมัด ผูบันทกึการประชุม 
นางสาวนงคราญ ปนแกว ผูบันทกึการประชุม 
นางสาวภคัรินทร ภิญญา ผูบันทกึการประชุม


