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รายงานการประชมุคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยั 
ครั้งที่ 5/2553 

วันอังคารที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2553 เวลา 13.30-16.30 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.  นายทวีศักดิ์  จริตควร  ผูชวยอธิการบดีฝายบริหาร  กรรมการ 
7.  ดร.อมรรัตน  สนั่นเสยีง  คณบดีคณะครุศาสตร  กรรมการ 
8.  ผศ.วิชชุกร  นาคธน  คณบดีคณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร  กรรมการ 
9.  ผศ.ปราณี  ตันประยูร (แทน) คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  กรรมการ 
10. ผศ.วชิรา  ปูชตรีรัตน (แทน) คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  กรรมการ 
11. ผศ.จินตนา  เวชมี  ผูอํานวยการสถาบันวจิัยและพัฒนา  กรรมการ 
12. ผศ.ธนู  บุญญานุวัตร(แทน) ผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา  กรรมการ 
13. นายชยัพฤกษ  ชูดํา  ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี  กรรมการ 

สารสนเทศ 
14. ดร.ภควดี  สุขอนันต  ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการ  กรรมการ 

บัณฑิตศึกษา 
ผูท่ีไมมาประชุม 
1.  นายสุนทร  โภชฌงค  รองอธิการบดีฝายกิจการนักศกึษา 

ผูเขารวมประชุม 
1.  นางสุนทรี  โพธิกุล  ผูอํานวยการกองกลาง 
2.  นางสาวศราริตา  บุญฤทธิ์  นิติกร 
3.  นายจิรพัฒน  มั่งตา  นิติกร
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เปดประชุม เวลา 13.30 น. 
ประธานพิจารณาจํานวนกรรมการที่มาประชุมและเห็นวาครบองคประชุมแลวจึงเปด 

การประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 1.1  การประชุมคณะกรรมการอํ านวยการ  หลัก สูตรรั ฐ 
ประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครองทองถิ่น 

สาระสําคัญ 
ดวยอธิการบดี เขารวมประชุมการประชุมคณะกรรมการอํานวยการ หลักสูตร 

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครองทองถิ่น  ณ กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ที่ประชุม 
พิจารณาเรื่องการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขา 
การปกครองทองถิ่น รุนที่ 3 (เพิ่มเติม) ใหมหาวิทยาลัย ฯ พิจารณาดําเนินการทางเลือก 1 ใน 2 
แนวทางคือ 

1.  รับเรื่องไวแตยังไมเปดสอน ใหมีการเปดรับสมัครใหมอีกครั้ง 
2.  เปดสอนและเรียนไปพรอมกับรุนที่ 3 ที่เขารอบแรก  วิชาที่ยังไมไดเรียนใหเรียน 

เพิ่มเติมในภายหลัง 
มหาวิทยาลัย ฯ เลือกแนวทางที่ 2 และในรอบแรกมีนักศึกษาจํานวน  45 คน รับเพิ่มเติม 

จํานวน  50 คน  รวมทั้งสิ้นจํานวน  95 คน 

มติ/ความเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 1.2  พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
สาระสําคัญ 

พิธีพระราชทานปริญญาบัตรในวันอาทิตยที่ 7 มีนาคม พ.ศ.2553 ประสพผลสําเร็จไป 
ดวยดีและขอขอบคุณคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เจาหนาที่และบัณฑิตทุกทานที่ใหความ 
รวมมือ  เปนอยางดี 

มติ/ความเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ
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ระเบียบวาระท่ี 1.3  การประชุมคณาจารย  พนั กง านราชการ  พนั กง าน 
มหาวิทยาลัย 

สาระสําคัญ 
มหาวิทยาลัย ฯ กําหนดใหมีการประชุมคณาจารยคณาจารย พนักงานราชการ พนักงาน 

มหาวิทยาลัย  กอนปดภาคเรียนที่ 2/2553 ในวันพุธที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2553 

มติ/ความเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 1.4  ระบบ e-University 
สาระสําคัญ 

การปรับปรุงระบบ e-University  ใหเริ่มจากงานธุรการเปนผูทดลองใชควบคูกับระบบ 
เดิม โดยมีเจาหนาที่จากสํานักวิทยบริการเปนผูอบรม 

มติ/ความเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2553 
สาระสําคัญโดยยอ 

เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  นําเสนอรายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่  4/2553  เพื่อขอใหที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร 
มหาวิทยาลัยพิจารณารับรองรายงานการประชุม 

ความเปนมา/เรื่องเดิม/ขอเท็จจริง 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยไดมีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

ครั้งที่ 4/2553 เมื่อวันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ  พ.ศ.2553 ณ หองประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พระนครศรีอยุธยา 

ขอเสนอ/ญัตติ 
ขอรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2553 เมื่อวัน 

อังคารที่ 23 กุมภาพันธ  พ.ศ.2553  ณ หองประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
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มติท่ีประชุม 
รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2553 โดยไมมี 

การแกไข 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งท่ี 4/2553 
--  ไมมี  -- 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.1 เร่ืองนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะครุศาสตร 
สาระสําคัญโดยยอ 

1.  การจัดสัมมนาใหนักศึกษาชั้นปที่ 5 หลังจากฝกประสบการณวิชาชีพแลว  ในวันที่ 
10 มีนาคม พ.ศ.2553 

2.  การปจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปที่  5  โดยไดเรียนเชิญรองผูอํานวยการเขตพื้นที่ 
การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1  มาบรรยายใหความรูในการเตรียมตัวเขาสูวิชาชีพครูและจัดทํา 
พิธีครุสิทธิ์ใหแกนักศึกษา  ในวันที่ 10-11 มีนาคม พ.ศ.2553 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.2  เร่ืองนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
สาระสําคัญโดยยอ 

1.  คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรจัดสัมมนาทางวิชาการเรื่อง  “อยุธยา 
ศูนยกลางการคานานาชาติ ราชอาณาจักรสยามแหงแรก”  โดยมีอาจารยสุจิตต  วงษ เทศ 
เปนวิทยากรในการบรรยาย  ในวันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม พ.ศ.2553 เวลา 13.00 น. ณ  หองประชุม 
31021 อาคาร 100 ป 

2. ปปช. มาจัดกิจกรรมสรางการมีสวนรวมในทองถิ่น ใหความรูและสรางเครือขาย 
โดยมีอธิการบดีเปนประธาน  ณ หองประชุมตนโมก 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 4.3  เร่ืองนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
-- ไมมี  -- 

ระเบียบวาระที่ 4.4  เร่ืองนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
-- ไมมี  -- 

ระเบียบวาระที่  4.5 เร่ืองนําเสนอเพื่อทราบจากผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา 
สาระสําคัญโดยยอ 

สถาบันอยุธยาศึกษาจัดอบรมมัคคุเทศกนอย ในวันที่  19-20 มีนาคม พ.ศ.2553 
ณ สถาบันอยุธยาศึกษา 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4.6 เร่ืองนําเสนอเพื่อทราบจากผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
สาระสําคัญโดยยอ 
ในเดือนมีนาคม พ.ศ.2553  สถาบันวิจัยและพัฒนามีกิจกรรมสําคัญ ดังนี้ 

1.  วันที่  4 – 5  มีนาคม  พ.ศ.2553  จัดอบรมการใช eDLTV  เพื่อใชในการพัฒนา 
การเรียนการสอน ผูเขาอบรมจํานวน  68  คน ณ อาคาร  100  ป 

2.  วันที่  6 – 15  มีนาคม  พ.ศ.2553 จัดอบรมโครงการตนกลาอาชีพ “ผูสอบบัญชี 
กองทุนหมูบาน” ณ หองประชุม  317 

3.  วันที่  10 – 13  มีนาคม  พ.ศ.2553  จัดอบรมการจัดการเรียนรูเพศศึกษารอบดาน 
ใหกับนักศึกษาคณะครุศาสตรชั้นปที่  4  ผูเขาอบรมจํานวน  58  คน ณ หอง 721 และ 723 

4.  วันที่  22  – 23  มีนาคม  พ.ศ.2553  จัดประชุมรางแผนยุทธศาสตรวิจัยกับ 
คณะวิทยาการจัดการ 

5.  วันที่ 23 – 24  มีนาคม  พ.ศ.2553 จัดอบรมวิทยากรแกนนําเพื่อพัฒนาการสอน 
ภาษาไทย  ณ หอง 3002 

6.  วันที่  25  26, 29, 30, 31 มีนาคม  พ.ศ.2553  จัดอบรมโครงการพลังปญญา 
ในชุมชน ณ โรงเรียนอุทัย  ที่วาการอําเภอปาโมก  ที่วาการอําเภอวิเศษชัยชาญ  โรงเรียนวัดพระขาว 
อําเภอบางบาล และโรงเรียนวัดนาค อําเภอบางปะหัน 

7. วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2553  สถาบันคลังสมอง  เปนองคกรอิสระที่มีหนาที่สนับสนุน 
การวิจัยเชิงนโยบายและเชิงปฏิบัติการดานการศึกษา โดยมี  ศ.ดร.ปยะวัฒน  บุญหลง  เปน
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ผูอํานวยการ ไดเชิญชวนใหสถาบันอุดมศึกษาเสนอ  Proposal  ในการทบทวนการจัดการเรียนรู 
ที่ผานมา 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4.7  เร่ืองนําเสนอเพื่อทราบจากผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

สาระสําคัญโดยยอ 
1.  สํานักวิทยบริการ ฯ ไดจัดพิธีสงมอบหองสมุดโรงเรียน บันทึกขอตกลงโครงการ 

ความรวมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน (MOU)  ระหวางสํานักงานเขตพื้นที่ 
การศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 2  กับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ใหกับโรงเรียนวัดจุฬา 
มณี  ตําบลบานกุม อําเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  โดยไดรับเกียรติจากทานนายก ฯ สม 
ทรง พันธเจริญวรกุล นายกองคการบริหารสวนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปนประธานในพิธีเปดงาน 
ในวันพุธที่ 10  มีนาคม พ.ศ.2553 

2.  มหาวิทยาลัยฯ ไดจัดสง SMS  เพื่อแจงการเลื่อนพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
จากวันที่ 18 กุมภาพันธ พ.ศ.2553  เปนวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ.2553 รวมทั้งสิ้นจํานวน 1,329 ขอความ 
และมีโควตาในการจัดสง  SMS อีกประมาณ  2,000  ขอความ  สามารถใชไดถึงสิ้นเดือนนี้ 
หากหนวยงานหรืออาจารยมีขาวสารที่จะแจงสามารถใชชองทางการสง SMS  นี้ได 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ และอธิการบดีไดมอบหมายใหผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี 

สารสนเทศประสานงานและหาขอมูลเพิ่มเรื่องการสง SMS สําหรับอาจารยในชวงปดภาคเรียน 

ระเบียบวาระท่ี 4.8 เร่ืองนําเสนอเพื่อทราบจากผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการ 
บัณฑิตศึกษา 

--  ไมมี  -- 

ระเบียบวาระที่ 4.9  เร่ืองนําเสนอเพื่อทราบจากผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี 
สาระสําคัญโดยยอ 

สํานักงานอธิการบดีจัดอบรมการพูดเพื่อการติดตองาน  การพัฒนาบุคลิกภาพ 
การพัฒนาประสิทธิภาพในการทํางานและการทํางานอยางมีความสุข  ใหแกบุคลากรเจาหนาที่
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สายสนับสนุน  โดยมีวิทยากรจากมูลนิธิการพูดเพื่อการทูตมาบรรยายในการฝกอบรม โดย 
มหาวิทยาลัยฯ ใหการสนับสนุนคาที่พักและคายานพาหนะ  โดยจัดอบรมอบรมจํานวน 2 รุน  คือรุน 
ที่ 1 วันที่ 1-2 เมษายนและรุนที่ 2 วันที่ 3-4 เมษายน  พ.ศ.2553 

มติ/ความเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.10  เร่ืองนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีและผูชวยอธิการบดี 

ระเบียบวาระที่ 4.10.1  เร่ืองนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝายบริหาร 
สาระสําคัญโดยยอ 

1.  การกอสรางอาคารทั้ง 4 หลังของมหาวิทยาลัยฯ มีความคืบหนาไปมากและมี 
การเบิกเงินในปงบประมาณ 2553  ไปแลว 

2.  ตามที่คณะกรรมการปรับปรุงและยกราง กฎ ระเบียบ ประกาศ ขอบังคับของ 
มหาวิทยาลัยไดประชุมครั้ งที่  1 /2553  เมื่ อวันที่  24  กุมภาพันธ  พ.ศ.2553  และมีมติ ให 
แจงกระบวนการและขั้นตอนการนําเสนอราง กฎ ระเบียบ ประกาศ และขอบังคับของมหาวิทยาลัย 
ตอคณะกรรมการปรับปรุงและยกราง ฯ เพื่อใหสวนราชการหรือคณะกรรมการที่เกี่ยวของที่จะ 
นําเสนอกฏหมายเพื่อบังคับใชในมหาวิทยาลัยฯ ไดทราบและถือปฏิบัติ  เพื่อประโยชนตอการจัดทํา 
กฏหมายของมหาวิทยาลัยฯ ตอไป 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.10.2  เร่ืองนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา 
สาระสําคัญโดยยอ 

1. การทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ  ใหคณะและหนวยงานทบทวนเปาหมาย 
ตัวชี้วัดและสงใหกลุมงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2553 เพื่อนําขอมูล 
ที่ไดไปเจรจาตอรองและลงนามในคํารับรองการปฏิบัติราชการ 

2. การพัฒนาหลักสูตรใหมและการพัฒนามหาวิทยาลัยไปสูสากล 
3.  โครงการพัฒนาบุคลากร  อยูระหวางการกําหนดสมรรถนะของกลุมงาน 

โดยขอใหหัวหนาสวนราชการกําชับผูรับผิดชอบใหกําหนดสมรรถนะประจํากลุมงาน  เพื่อจะมี 
การประเมินและหาชองทางการประเมินตอไป
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4.  แผนพัฒนาหนวยงาน  4 ป  และแผนพัฒนารายป  ใหหนวยงานดูกรอบ 
แผนพัฒนามหาวิทยาลัย ฯ ที่ผานการอนุมัติของสภามหาวิทยาลัยเปนหลัก  โดยปรับปรุงแผนใหได 
ตามกรอบที่วางไว 

5. แผนอัตรากําลัง  4 ป  ยังมีความคลาดเคลื่อนในเรื่องของการกรอกขอมูล 
จึงขอใหประสานงานกับเจาหนาที่ผูรับผิดชอบตอไป 

มติ/ความเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.10.3  เร่ืองนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝายวิชาการ 
สาระสําคัญโดยยอ 

1.  การประชุมสัมมนาหมวดการศึกษาทั่วไประดับชาติ ในวันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 
2553  ณ โรงแรมรามาการเดนท  กรุงเทพมหานคร 

2.  ขณะนี้มีหลักสูตรที่จะนําเขาสภาวิชาการและทําตามมาตรฐาน TQF  คือ 
หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร  ปริญญาโทวิทยาศาสตรศึกษา 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4.10.4  เร่ืองนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการ 
วิชาการ 

สาระสําคัญโดยยอ 
1.  ตามที่สถาบันวิจัยและพัฒนามอบหมายใหคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

จัดทําโครงการวิจัย เรื่อง “ประเมินกองทุนพัฒนาภาคพลเมือง” แตทางคณะ ฯ เกรงวาจะไมแลวเสร็จ 
ทันตามระยะเวลาที่กําหนดสถาบันจึงดําเนินการเองโดยขอความรวมมือจากอาจารยของ 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

2. สถาบันวิจัยและพัฒนาขอความรวมมือทั้ง 4 คณะ  สงอาจารยเขารวมอบรมจํานวน 
2  เรื่อง ดังนี้ 

2.1 การประเมินผลหลักสูตร ในวันที่  23 มีนาคม พ.ศ.2553  เวลา  09.00-12.00 น. 
2.2 การวิจัยในชั้นเรียนสูการปฏิบัติ  ในวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ.2553 เวลา 09.00- 

12.00 น.  ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต  กรุงเทพมหานคร
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ขอความรวมมือใหแตละคณะสงอาจารยเขารวมอบรมเรื่องละ 2 คน  และสงรายชื่อ 
มายังสถาบันวิจัยภายในวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2553 

3. การแถลงขาวรวมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา เรื่องการประชุมวิชาการและ 
เสนอผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา  ในวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2553 เวลา  10.00 น. 
ณ หองประชุมตนโมก 

4. อาจารยของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาไดรับทุนวิจัยจากสํานักงาน 
คณะกรรมการอุดมศึกษาจํานวน  3  เรื่อง จาก 20 เรื่องคือ ดร.วรอนงค อ.ภัทราพร  และ ดร. 
ปฏษณา 

มติ/ความเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.10.5  เร่ืองนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา 
-- ไมมี  -- 

ระเบียบวาระที่ 4.10.6  เร่ืองนําเสนอเพื่อทราบจากผูชวยอธิการบดีฝายบริหาร 

สาระสําคัญโดยยอ 
เนื่องจากกรณีที่โรงเรียนประถมสาธิตดําเนินการตัดเสาและดีดอาคารหองสมุดเพื่อทํา 

พื้นที่ชั้นลางเปนหองพยาบาล  แตเรื่องดังกลาวยังไมไดขอความคิดเห็นจากฝายอาคารสถานที่ในการ 
ดําเนินการดังกลาว  ซึ่งมหาวิทยาลัย ฯ เกรงวาจะไมมีความปลอดภัยในดานโครงสรางของอาคาร 
และความปลอดภัย  จึงขอหารือเพื่อเปนแนวทางในการทํางานที่ถูกตอง 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ  และหากมีสวนราชการยอยที่ดําเนินการใด ๆ ใหเสนอตอตนสังกัดหรือ 

ผูบังคับบัญชาข้ันตนรับทราบและหากเกี่ยวของกับสวนอื่นใหมหาวิทยาลัย ฯ พิจารณาตามขอบขาย 
หนาที่
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ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องนําเสนอเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระที่ 5.1  พิจารณาวิเคราะหระบบเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย 
สาระสําคัญโดยยอ 

จากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 
3/2553 ในวันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ พ.ศ.2553 ไดมอบหมายใหกองกลางดําเนินการวิเคราะห 
ปญหาและผลดีผลเสียเกี่ยวกับเรื่องการใชบัญชีเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย  ตั้งแตเริ่มมี 
พนักงานมหาวิทยาลัย  ทั้งนี้ใหวิเคราะหตามเหตุการณและตามความเปนจริง ซึ่งกองกลางได 
มอบหมายใหกลุมงานบริหารงานบุคคลเปนผูดําเนินการวิเคราะหปญหาบัญชีเงินเดอืนของพนกังาน 
มหาวิทยาลัยเรียบรอยแลว 

ขอเสนอ/ญัตติ 
พิจารณาวิเคราะหระบบเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย 

มติท่ีประชุม 
1.  เสนอการกําหนดความชัดเจนของมาตรฐานภาระงานของอาจารย  พนักงาน 

มหาวิทยาลัยใหสอดคลองกับฐานบัญชีเงินเดือนที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัย 
(ก.บ.ม.) กําหนดใหตางจากอาจารยประจําตามสัญญา 

2.  นําเสนอความคิดเห็นตอ ก.บ.ม.พิจารณาระบบเงินเดือนและการบริหารงานเกิดความ 
เหลื่อมล้ําไมเปนธรรมระหวางอาจารย พนักงานมหาวิทยาลัยกับอาจารยประจําตามสัญญา 
จึงเห็นสมควรใหมีการกําหนดมาตรฐานภาระงานใหม  โดยมอบหมายใหรองอธิการบดีฝาย 
วิชาการศึกษาดําเนินการกําหนดมาตรฐานภาระงานใหมและมอบหมายใหรองอธิการบดีฝายบริหาร 
สรุปความคิดเห็นเสนอตอ ก.บ.ม. ตอไป 

ระเบียบวาระที่ 5.2  พิจารณาขอความเห็นชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พระนครศรีอยุธยา 

สาระสําคัญโดยยอ 
เนื่องจากการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงและยกราง กฎ ระเบียบ ประกาศ และ 

ขอบังคับของมหาวิทยาลัยฯ มีมติเห็นควรใหนํารางขอบังคับที่เกี่ยวของกับการบริหารงานของ 
มหาวิทยาลัยฯ นําเสนอตอมหาวิทยาลัยฯ กอน  เพื่อใหคณะผูบริหารมหาวิทยาลัยไดพิจารณา 
กลั่นกรองในเบื้องตนกอนที่จะนําเสนอตามกระบวนการและข้ันตอนตอไป
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ขอกฎหมาย 
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547 และฉบับที่ 

2 พ.ศ.2551

ขอเสนอ/ญัตติ 
ขอความเห็นชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ดังนี้ 
1.  (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  วาดวยการสอบสวน 

พิจารณาเพื่อลงโทษทางวินัย พ.ศ. ..... 
2.  (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  วาดวยการสั่งพักราชการ 

และสั่งใหออกจากราชการไวกอน พ.ศ. ..... 
3.  (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  วาดวยอํานาจการสั่งลงโทษ 

วิธีการออกคําสั่งและการแกไขคําส่ังเกี่ยวกับการลงโทษ พ.ศ. ..... 
4.  (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  วาดวยการรองทุกขและ 

การพิจารณาเรื่องรองทุกข พ.ศ. ..... 

มติท่ีประชุม 
1.  จัดทําประชาพิจารณ  โดยเผยแพรทางเว็บไซตและแจงใหอาจารยในมหาวิทยาลัย 

ไดแสดงความคิดเห็นผานทางเว็บไซต  โดยมีกําหนดระยะเวลาที่ชัดเจน  และนําความคิดเห็นนั้นมา 
ประมวลผล 

2.  ตรวจสอบโดยผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกที่มีความรูดานกฎหมายพิจารณาและให 
ความคิดเห็นเพื่อประกอบการประชาพิจารณ 

3.  จัดทําแบบฟอรมแสดงความคิดเห็นเปนเอกสาร 
4.  ประมวลความคิดเห็นเสนอตอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย 

และสภามหาวิทยาลัยตอไป
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ระเบียบวาระท่ี  6  เรื่องอื่น ๆ 

ระเบียบวาระท่ี 6.1  ขออนุมัติอัตราเจาหนาที่ปฏิบัติงาน กศ.บป. จันทร-พุธ-ศุกร 
ภาคเรียนท่ี 3/2553 เพิ่มเติม 

สาระสําคัญโดยยอ 
ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 4/2553 ไดมีมติเห็นชอบ 

จํานวนกรรมการดําเนินงาน เจาหนาที่และคนงานที่ปฏิบัติงาน กศ.บป. (จันทร-พุธ-ศุกรและเสาร- 
อาทิตย) ภาคเรียนที่ 3/2553 ซึ่งคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดรับอนุมัติอัตราเจาหนาที่ 
ปฏิบัติงาน กศ.บป. ในวันจันทร-พุธ-ศุกร จํานวน 1 อัตรา นั้น 

เนื่องจากเกิดความเขาใจคลาดเคลื่อนในการกําหนดอัตราเจาหนาที่ที่จะตองปฏิบัติงาน 
กศ.บป.ในวันจันทร-พุธ-ศุกร วาเจาหนาที่ 1 คน จะสามารถปฏิบัติงานในหองปฏิบัติการได  แตจาก 
การสํารวจภายหลังพบวา หองปฏิบัติการของสาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีจํานวน 2 แหง คือ 
อาคาร  9  และอาคาร  14  ซึ่ งจําเปนตองมี เจาหนาที่สําหรับดูแลการฝกปฏิบัติและการใช 
หองปฏิบัติการสําหรับการฝกปฏิบัติของนักศึกษาทั้ง 2 แหง 

ขอเสนอ/ญัตติ 
ขออนุมัติอัตราเจาหนาที่ปฏิบัติงาน กศ.บป. ในวันจันทร-พุธ-ศุกร  ภาคเรียนที่ 3/2553 

เพิ่มเติมจํานวน 1 อัตรา 

มติท่ีประชุม 
เห็นชอบ  เพิ่มเติมอัตราเจาหนาที่ปฏิบัติงาน  กศ.บป. (จันทร-พุธ-ศุกร) ภาคเรียนที่ 

3/2553 เพิ่มเติมจํานวน 1 อัตรา 

ระเบียบวาระท่ี 6.2  แผนพัฒนาสวนราชการ  กรอบแผนพัฒนามหาวิทยาลัย 
สาระสําคัญโดยยอ 

ตามที่กองนโยบายและแผนกําหนดใหคณะ/หนวยงาน จัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4ป 
และ 1 ป รวมทั้งแผนความตองการอัตรากําลัง ตลอดจนขอมูลประกอบการตอเวลาราชการของ 
คณะวิทยาการจัดการ  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ใหสงภายในวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2553 
นั้น คณะและหนวยงานขอความชัดเจน เนื่องจากการดําเนินงานดังกลาวตองใชขอมูลและเครื่องมือ 
ประกอบการดําเนินงาน  เพื่อใหแลวเสร็จตามกําหนดระยะเวลา
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มติท่ีประชุม 
แผนพัฒนาสวนราชการ  แผนอัตรากําลัง  ใหแตละคณะดําเนินการโดยเรงดวน  โดย 

ประสานงานกับรองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนามอบหมายใหกองบริการการศึกษารวบรวบ 
ขอมูลเกี่ยวกับการคิดคา FTES ซึ่งทําไวกอนหนานี้แลว 

ระเบียบวาระท่ี 6.3  กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ 6/2553 

สาระสําคัญโดยยอ 
เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนําเสนอปฏิทินเพื่อหารือเรื่องกําหนด 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2553 

ขอเสนอ/ญัตติ 
ขอความเห็นชอบกําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2553 

วันอังคารที่  23 มีนาคม  พ.ศ.2553  เวลา 13.30 น. ณ  หองประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พระนครศรีอยุธยา 

มติท่ีประชุม 
รับทราบ 

ปดประชมุเวลา เวลา  16.30 น. 

รศ.วันทนีย  แสนภักดี  ผูตรวจบันทึกการประชุม 
นางสาวนัยรัตน  จันทรธนาวงศ  ผูบันทึกการประชุม 
นางสาวนงคราญ  ปนแกว  ผูบันทึกการประชุม




