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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
คร้ังที่ 23/2553 

วันอังคารท่ี 28 ธันวาคม พ.ศ. 2553 เวลา 13.3016.00 น. 
ณ หองประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

ผูท่ีมาประชุม 
1. ดร.บรูพาทิศ พลอยสุวรรณ อธิการบดี ประธาน 
2. รศ.วันทนีย แสนภักดี รองอธิการบดฝีายบริหาร กรรมการ 
3. ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุงพรหม รองอธิการบดฝีายวิชาการ กรรมการ 
4. นายจิรศักดิ์ ชุมวรานนท รองอธิการบดฝีายวางแผนและพฒันา กรรมการ 
5. ดร.อมรรัตน สนั่นเสียง คณบดีคณะครุศาสตร กรรมการ 
6. ผศ.วิชชุกร นาคธน คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร กรรมการ 
7. รศ.ลํายอง ปลั่งกลาง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 
8. รศ.ดร.นพวรรณ ธีระพันธเจริญ คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กรรมการ 
9. นางสาวฤดี เสริมชยุต (แทน)ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กรรมการ 
10. นายชัยพฤกษ ชูดํา ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี 

สารสนเทศ กรรมการ 
11. ดร.รวีวัตร สิริภูบาล ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการ 

บัณฑิตศึกษา กรรมการ 
12. นางสาวณัฐฐิญา แกวแหวน (แทน)ผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา กรรมการ 

ผูไมมาประชุม 

1. ดร.ชิดชัย สนั่นเสียง รองอธิการบดฝีายวิจัยและบริการวิชาการ กรรมการ 
2. นายสุนทร โภชฌงค รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา กรรมการ 
3. นายทวีศักดิ์ จริตควร ผูชวยอธิการบดีฝายบริหาร กรรมการ 

ผูเขารวมประชุม 

1. นางสุนทรี โพธิกุล ผูอํานวยการกองกลาง 
2. นางสาววนิดา อินทรลักษณ หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน 
3. ผศ.ดร.ยุวดี วงษทน ประธานคณะทํางานศูนยฝกปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ
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เปดประชุม เวลา 13.30 น. 
ประธานพิจารณาจํานวนกรรมการที่มาประชุมและเห็นวาครบองคประชุมแลวจึงเปดการประชุม 

และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ 

ระเบียบวาระที่ 1.1 การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

สาระสําคัญโดยยอ 
การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 60 โดย สํานักงาน 

เขตพื้นที่การศึกษา พระนครศรีอยุธยาเขต 1 และเขต 2 เปนเจาภาพมีกําหนดจัดงานจํานวน 3 วัน คือ 
วันที่ 2729 ธันวาคม 2553 โดยขอใชพื้นที่มหาวิทยาลัยสําหรับจัดกิจกรรม 4 กิจกรรม คือ 
1. ประกวดวงดนตรีลูกทุงที่สนามฟุตบอล 2. ประกวดรองเพลงที่หอประชุมอาคาร 100 ป 3. ประกวด 
โรงละครเล็กที่หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 4. นําเสนอผลงานวิชาการของบุคลากร 
ทางการศึกษาที่อาคาร 100 ป 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 1.2 ใหการตอนรับโรงเรียนสาธิตจากมหาวิทยาลัยเกียวโต 

สาระสําคัญโดยยอ 
โรงเรียนสาธิตมัธยมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ไดตอนรับและเลี้ยงสงคณะครู 

และนักเรียนโรงเรียนสาธิตจากมหาวิทยาลัยเกียวโต  และไดสงกลับเมื่อชวงเชาเวลา 07.00 น. 
การดําเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนเสร็จสิ้นเรียบรอยดวยดี 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 1.3 การกําหนดจัดงานปใหมประจําป 2554 

สาระสําคัญโดยยอ 
เนื่องจากเดิมมหาวิทยาลัยไดกําหนดจัดงานปใหมในวันที่ 28 ธันวาคม 2553 โดยสโมสร 

บุคลากรและสโมสรอาจารย ไดประชุมหารือเปลี่ยนแปลงกําหนดการจัดงานปใหมเปนวันที่ 6 มกราคม 
2554 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 22/2553 

สาระสําคัญโดยยอ 
เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย นําเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการ 

บริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 22/2553 เพื่อขอใหที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณา 
รับรองรายงานการประชุม 

ความเปนมา/เรื่องเดิม/ขอเท็จจริง 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยไดมีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

ครั้งที่ 22/2553 เมื่อวันอังคารที่ 14 ธันวาคม 2553 ณ หองประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พระนครศรีอยุธยา 

ขอเสนอ/ญัตต ิ
ขอรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้ งที่ 22/2553 

เมื่อวันอังคารที่ 14 ธันวาคม 2553 ณ หองประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

มติท่ีประชุม 

รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ 22/2553 

ระเบียบวาระที่ 3.1 มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

สาระสําคัญโดยยอ 
1. เห็นชอบตัวช้ีวัด เปาหมาย และเกณฑการใหคะแนนตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 
2. อนุมัติให ใชคูมือการประกันคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา 2553 และ 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 
3. เห็นชอบการโอน นางสาวศิริณา  จิตตจรัส ตําแหนงรองศาสตราจารย ระดับ 9 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เพื่อไปรับราชการที่ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร กอนวันที่ 30 ธันวาคม 2553 และนําเสนอที่ประชุมกรรมการบริหารงานบุคคล 
ประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ใหความเห็นชอบตอไป 

4. รับทราบการทบทวนการกําหนดเปาหมายการใหบริการกระทรวง เปาหมายการใหบริการ 
หนวยงานผลผลิต และตัวช้ีวัดระดับตางๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เพื่อดําเนินการ 
ประสานงานกับกองนโยบายและแผนตอไป
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5. เห็นชอบการจัดงานฉลองวันเด็กแหงชาติ ประจําป 2554 และมอบหมายผูอํานวยการ 
กองกลาง ปรับแกไขโครงการและคําสั่งใหสอดคลองกับขอเสนอแนะและประเด็นตางๆ ตามที่นําเสนอ 

รองอธิการบดีฝายวางแผน ช้ีแจงเรื่องสืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการบริหาร 
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 22/2553 ที่ผานมา เรื่องการจัดสรรอัตรากําลังพนักงานมหาวิทยาลัย โดยกองนโยบาย 
และแผนจะนําเสนอโมเดลเกี่ยวกับการจัดสรร สวนหนึ่งที่จะตองใชเปนขอมูลสําคัญในการพิจารณาจัดสรร 
ตามเอกสารแผนกรอบอัตรากําลังซึ่งยังมีหนวยงานที่สงไมครบ  ขอความอนุเคราะหใหนําสงกองนโยบาย 
และแผนเพื่อใชประกอบการพิจารณา  และใหหนวยงานชวยตรวจสอบขอมูลเพื่อขอคํายืนยันหากไมมี 
การเปลี่ยนแปลงเจาหนาที่จะใชขอมูลนี้ ในการวิเคราะหเพื่อทําการจัดสรรอัตรากําลังสายวิชาการตอไป 
และสายสนับสนุนไดจัดทําขอมูลจากกรอบที่พึงมีอัตราและขอทําการตรวจสอบขอมูลอีกครั้งเพื่อจัดสง 
เปนเอกสารโดยมีหนังสือนําสงไปยังหนวยงานของทานเพื่อทําการตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง 

มติท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.1 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะครุศาสตร 

สาระสําคัญโดยยอ 
1. วันที่ 22 ธันวาคม 2553 คณะครุศาสตรไดไปที่โรงเรียนตํารวจชายแดนเพื่อเตรียมการ 

รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ในสวนที่มหาวิทยาลัยรับผิดชอบดูแล และวันที่ 1415 มกราคม 
2554 จะนําสิ่งที่มหาวิทยาลัยเอากลับมาเพื่อเตรียมความพรอมรวมกับนักศึกษาและหองสมุดลงไป 
ดําเนินการ ซึ่งวันที่ 20 มกราคม 2554 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ จะเสด็จไปยังโรงเรียนตํารวจ 
ชายแดนที่มหาวิทยาลัยรับผิดชอบ 

2. วันที่ 28 ธันวาคม 2553 คณะครุศาสตรไดทําการวิพากษหลักสูตรพลศึกษา 
การปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรซึ่งอาจจะไมเปนไปตามแผนเนื่องจากคุรุสภาขอรับรองทุกหลักสูตรถึงป 
2553 จึงจําเปนตองปรับปรุงพัฒนาหลักสูตร  โดยมีคณบดีคณะศึกษาศาสตรวิทยาลัยพลศึกษา 
เปนประธานในการวิพากษและมีผูมีสวนเกี่ยวของรวมวิพากษหลักสูตร และในวันที่ 5 มกราคม 2554 
จะทําการวิพากษทั้งหมด 8 กลุม คือ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย สังคมศึกษา คณิตศาสตร วิทยาศาสตร 
การสอนภาษาไทย การสอนภาษาอังกฤษ การประถมศึกษา  และกลุมวิชาชีพครู ไดเรียนเชิญผูเกี่ยวของ 
และผูทรงคุณวุฒิเรียบรอยแลว 

3. องคการบริหารสวนตําบลสามเรือนไดขอความรวมมือมายังมหาวิทยาลัยรวมจัดงาน 
วันเด็กแหงชาติที่โรงเรียนวัดสามเรือน ในวันเสารที่ 8 มกราคม 2554 ซึ่งมหาวิทยาลัยไดเขียนแผน 
ในการดําเนินกิจกรรมโดยมีคณะครุศาสตรและคณะวิทยาศาสตรที่จะนํานักศึกษาและคณาจารย 
ไปรวมจัดกิจกรรม 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 4.2 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะมนุษยศาสตรและ สังคมศาสตร 

สาระสําคัญโดยยอ 
มหาวิทยาลัยยูนาน นอรมอล ยูนิเวอรซิตี้ไดสงเมลลเพื่อขอบคุณมหาวิทยาลัยที่ไดใหการ 

ตอนรับคณะที่เดินทางมาเยี่ยม  ขอบคุณอธิการบดีและคณะผูบริหารที่ใหการตอนรับเปนอยางดี 
และขอเชิญคณะผูบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเยี่ยมมหาวิทยาลัยยูนาน นอรมอล 
ยูนิเวอรซิตี้ในโอกาสตอไป ซึ่งจะทําหนังสือเรียนเชิญมายังมหาวิทยาลัยอยางเปนทางการ 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.3 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

สาระสําคัญโดยยอ 
วันที่ 27 ธันวาคม 2553 คณะวิทยาการจัดการจัดประชุมหัวหนาสาขาวิชาเกี่ยวกับการใช 

งบประมาณเรื่องของการบูรณาการ การบริการวิชาการ การเรียนการสอน ไดทําการประชุมหัวหนา 
สาขาวิชาเพื่อทําการเก็บขอมูลทางดานชางที่ทําธุรกิจชุมชน  การมีสวนรวมของอาจารยและนักศึกษา 
ซึ่งจะเก็บขอมูลในเดือนมกราคม เพื่อนํามาเปนภารกิจเกี่ยวกับการสงเสริมศิลปวัฒนธรรม 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.4 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะวิทยาศาสตรและ เทคโนโลยี 

สาระสําคัญโดยยอ 
วันที่ 27 ธันวาคม 2553 คณะวิทยาศาสตรฯ นําแผนปฏิบัติราชการ ประจําป 2554 2556 

ที่ปรับปรุงใหมเขาคณะกรรมการประจําคณะ เนื่องจากตัวช้ีวัดที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) กําหนดมีการเปลี่ยนแปลงจากเดิม 41 ตัวช้ีวัด เหลือ 23 ตัวช้ีวัด เพื่อใหสอดคลองกับตัวช้ีวัด 
ดังกลาว 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ



การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ครั้งที่ 1 

[27] 

ระเบียบวาระที่ 4.5 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา 

สาระสําคัญโดยยอ 
ไมมี 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
ไมมี 

ระเบียบวาระที่ 4.6 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

สาระสําคัญโดยยอ 
ไมมี 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
ไมมี 

ระเบียบวาระที่ 4.7 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

สาระสําคัญโดยยอ 
สถาบันวิจัยและพัฒนารายงานผลการดําเนินงาน ดังนี้ 
1. ผลการประเมินงาน แสง สี เสียง “ยอยศกษัตรา ยศยิ่งฟากองปฐพี” ผลการศึกษา 

ความคิดเห็นพบวา สิ่งที่ผูตอบเห็นดวยมากที่สุด คือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาควรจัดงาน แสง สี เสียง 
ทุกป ความคิดเห็นดานอื่น ๆ อยูในระดับมาก 

2. ผลการวิเคราะหความคิดเห็น/ความพึงพอใจการเยี่ยมกิจกรรมหนาการชมการแสดง 
แสง สี เสียง “อยุธยา” ภูมิปญญาวัฒนธรรม ผลการศึกษาความคิดเห็น พบวา  ผูตอบเห็นดวยอยูใน 
ระดับมาก 

3. ผลการเปดเวทีการมีสวนรวมระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากับองคกร 
ปกครองสวนทองถ่ิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดอางทอง ในดานตาง ๆ ดังนี้ 

3.1 ดานสุขภาพอนามัย 
3.2 ดานการศึกษา 
3.3 ดานเด็กและเยาวชน 
3.4 ดานอาชีพ 
3.5 ดานสิ่งแวดลอม 
3.6 ดานวิสาหกิจชุมชน 
3.7 ดานบริหาราจัดการ 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ



การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ครั้งที่ 1 

[28] 

ระเบียบวาระที่ 4.8 เรื่องนาํเสนอเพือ่ทราบจากผูอํานวยการสํานกังานคณะกรรมการบณัฑติศกึษา 

สาระสําคัญโดยยอ 

1. มหาวิทยาลัยจะเปดรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษา ประจําป 
การศึกษา 2554 หลักสูตรปริญญาโท ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา และ 
สาขาวิชาการจัดการการเรียนรู  หลักสูตรปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) สาขาวิชายุทธศาสตร 
การพัฒนา ภาคพิเศษ (เสารอาทิตย) และหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) ภาคปกติ ภาคพิเศษ 
(เสาร อาทิตย) และภาคพิเศษ (จันทรพุธศุกร) ปริญญาเอกครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ค.ด.) สาขาวิชาการบริหาร 
การศึกษา ภาคพิเศษ (เสารอาทิตย) 

2. เขารวมประชุมสภาคณะผูบริหารบัณฑิตศึกษาแหงประเทศไทย  และประชุมวิชาการเพื่อเสนอ 
ผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแหงชาติ มหาวิทยาลัยไดสงนักศึกษาเขารวมนําเสนอผลงานวิจัย  กิจกรรมนี้ 
เปนการนําเสนอเพื่อไดรับการรับรองการจบบัณฑิตศึกษา มีนักศึกษาเขารวมจํานวน 8 คน  จากสาขา M.B.A. 
จากผลงานทั้งหมด 108 เรื่อง 

3. การใชหองน้ําช้ันลางของอาคารบัณฑิตศึกษาไมไดรับความสะดวก  เนื่องจากมีผูใช 
บริการจากบุคคลภายนอกในวันเสารอาทิตย ใชหองน้ําเปนจํานวนมาก  ซึ่งตั้งแตเดือนพฤษภาคมถึงเดือน 
ธันวาคม 2553 ไดทําการแจงซอมหองน้ําจํานวน 6 ครั้ง 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 

รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.9 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี 

สาระสําคัญโดยยอ 
1. วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ถึงวันที่ 4 มกราคม 2554 ซึ่งเปนวันหยุดราชการ สํานักงาน 

อธิการบดีไดจัดทําประกาศเรื่องการดูแลรักษาความปลอดภัย ทรัพยสิน และอาคารสถานที่  ขอความ 
รวมมือบุคคลากรที่ตองอยูเวรระหวางวันหยุดดังกลาวใหปฏิบัติหนาที่อยางเครงครัด 

2. สถาบันคลังสมองของชาติไดสงหนังสือเชิญเขารวมโครงการสัมมนาทางวิชาการ 
25532554 เรื่องมหาวิทยาลัยไทยบนเวทีโลก ที่โรงแรมสยามซิตี้ วันที่ 21 มกราคม 2554 ตั้งแต 
เวลา 08.30 น. – 14.00 น. คาลงทะเบียน 1,000 บาท 

3. รายงานผลการตรวจสอบ/ติดตามการใชจายเงินงบประมาณ  การรายงานทางการเงิน 
การประเมินระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงของกลุมตรวจสอบภายในระดับกระทรวง 
กระทรวงศึกษาธิการ 

4. แจงผลการตรวจสอบรายงานการเงินประจําปงบประมาณ 2553 ของศูนยหนังสือ 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 

รับทราบ



การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ครั้งที่ 1 

[29] 

ระเบียบวาระที่ 4.10 เรือ่งนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีและผูชวยอธกิารบดี 

ระเบียบวาระที่ 4.10.1 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝายบริหาร 

สาระสําคัญโดยยอ 

ไมมี 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 

ไมมี 

ระเบียบวาระที่ 4.10.2 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดฝีายวางแผนและพฒันา 

สาระสําคัญโดยยอ 
1. วันที่ 26 ธันวาคม 2553 รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา  รองอธิการบดีฝาย 

บริหาร อาจารยยุพิน พวกยะ และนายสราวุธ  คําสัตย ไดเขารวมรับฟงการช้ีแจงเกณฑการประเมิน 
PMQAป 2554 ภายในเดือนมกราคมจะมีการประเมินเพื่อรับรองเกณฑในระดับข้ันพื้นฐาน 
หากมหาวิทยาลัยผานเกณฑในระดับขั้นพื้นฐาน ป2553 และในป2554 จะทําเกณฑข้ันกาวหนาตอไป 

2. รายงานผลการเบิกจายงบประมาณ  ซึ่งยังมีบางหนวยงานยังไมทําการเบิกจายตามแผน 
งบประมาณที่ตั้งไวในไตรมาสที่ 1 ขอความรวมมือติดตามกับทีมงานตรวจสอบแผนการเบิกจายไตรมาส 
ที่ 1 ที่กําลังจะสิ้นไตรมาสหากมีขอสงสัยใหติดตอเจาหนาที่กองนโยบายและแผน 

3. กองนโยบายและแผนไดทํา (ราง) รายงานผลการดําเนินงานแผนการพัฒนา 
มหาวิทยาลัย ป 25502552 เสร็จเรียบรอยแลวจะทําการนําสงใหหนวยงานตอไป 

4. รายงานการติดตามผลและประเมินโครงการของป 2553 ซึ่งรายงานฉบับนี้มีสวน 
สําคัญที่เปนประโยชนตอหนวยงานตาง ๆ  หนวยตรวจสอบไดแจงวาเจาหนาที่จากสํานักงานปลัดไดมี 
ขอเสนอแนะใหกองนโยบายและแผนทํารายงานการติดตามการเบิกจายงบประมาณทุกเดือน ทุกไตรมาส 
โดยตอไปนี้ในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยทุกเดือน จะมีวาระการแจงผลการเบิกจาย 
และการดําเนินงานตามโครงการเพื่อทราบเปนเอกสาร 

5. (ราง) การติดตามผลการประเมินป 2553 ซึ่งคณะวิทยาศาสตรฯ มีประเด็นตรงสวน 
ผลผลิตแผนไมเขากันคือนักศึกษาเขามานอยและยังคงอยูนอยอีก  แตสามารถบรรลุในเรื่องที่นายจางพึง 
พอใจในคุณภาพของบัณฑิตที่สูงในเกณฑที่บรรลุเปาหมาย เพื่อใหหนวยงานศึกษาในเบื้องตนกอนสงมอบ 
เลมฉบับสมบรูณ 

6. กองนโยบายและแผนไดสงปฏิทินงบประมาณป 2555 เพื่อใหแตละหนวยงานได 
เตรียมความพรอมในการสงขอมูล 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ



การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ครั้งที่ 1 

[210] 

ระเบียบวาระที่ 4.10.3 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝายวิชาการ 

สาระสําคัญโดยยอ 
กําหนดการประชุมสภาวิชาการในวันที่ 5 มกราคม 2554 ไดมีหนังสือเวียนแจงไปยัง 

หนวยงานตางๆ วามีเรื่องที่จะนําเขาประชุมทางวิชาการ เรื่องหลักสูตรของคณะวิทยาการจัดการ 
ขอความอนุเคราะหคณบดีควรรีบดําเนินการ  ในระหวางนี้หลายมหาวิทยาลัยไดสงหลักสูตรรับทราบ 
เห็นชอบเนื่องจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ไดแบงกลุมตรวจ ซึ่งทํางานไดรวดเร็ว 
มากระยะเวลา 1 เดือนจะทราบผล  เปนขอดีในการเปดรับนักศึกษาป 2554 จะไดใชหลักสูตรใหม 
ทั้งระบบจะไมทําใหหลักสูตรที่คงคางเปนเกาควบใหม  ลักษณะการเสนอหลักสูตรที่เปนคณะเดียวกัน 
สงพรอมกันเวลานําเสนอภาพรวมตอประธานจะทําใหระยะเวลาในการเสนอหลักสูตรกระชับและ 
พิจารณาไดอยางรวดเร็ว 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 

รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.10.4 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ 

สาระสําคัญโดยยอ 

ไมมี 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 

ไมมี 

ระเบียบวาระที่ 4.10.5 เรือ่งนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธกิารบดฝีายกิจการนกัศกึษา 

สาระสําคัญโดยยอ 

ไมมี 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 

ไมมี 

ระเบียบวาระที่ 4.10.6 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผูชวยอธิการบดีฝายบริหาร 

สาระสําคัญโดยยอ 
ไมมี 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
ไมมี
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[211] 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องนําเสนอเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระที่ 5.1 ขออนุมัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 2554 

สาระสําคัญโดยยอ 
ศูนยฝกปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ (อาคารสวนหลวง) ขออนุมัติงบประมาณรายจาย 

ประจําปงบประมาณ 2554 โดยมีวงเงินงบประมาณ  ทั้งสิ้น 1,899,980 บาท (หนึ่งลานแปดแสนเกา 
หมื่นเกาพันเการอยแปดสิบบาทถวน) เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานของศูนยฝกฯ  ประจําป 
งบประมาณ 2554 

ขอกฎหมาย 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 27 ใหอธิการบดีเปนผูบังคับบัญชาสูงสุดและรับผิดชอบ 

การบริหารงานของมหาวิทยาลัย  มาตรา 31 ใหอธิการบดีมีอํานาจหนาที่บริหารกิจการมหาวิทยาลัยให 
เปนไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ  และขอบังคับของทางราชการและ ของมหาวิทยาลัยให 
สอดคลองกับนโยบายและวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัย  แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พ.ศ. 2547 

ขอเสนอ / ญัตต ิ
ขออนุมัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 2554 

มติท่ีประชุม 
เห็นชอบงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 2554 ศูนยฝกปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ 

(อาคารสวนหลวง) และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาตอไป 

ระเบียบวาระที่ 5.2 ขอความเห็นชอบขอมูลประมาณการรายจายประจําขั้นต่ําที่จําเปน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 

สาระสําคัญโดยยอ 
ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาขอใหมหาวิทยาลัยพิจารณาดําเนินการสง 

ขอมูลประมาณการรายจายประจําข้ันตํ่าที่จําเปนประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 ใหสํานักงบประมาณ 
จํานวน 2 ชุด  และสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  จํานวน 1 ชุด นั้น 

บัดนี้กองนโยบายและแผนไดดําเนินการจัดทําขอมูลประมาณการรายจายประจําข้ันต่ํา 
ที่จําเปนประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 เสร็จเรียบรอยแลว  ซึ่งจะตองใหผูบริหารมหาวิทยาลัย 
พิจารณาใหความเห็นชอบกอนสงใหหนวยงานดังกลาว
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ขอกฎหมาย 
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 มาตรา 27 อธิการบดีเปนผูบังคับบัญชา 

สูงสุดของมหาวิทยาลัยและ มาตรา 31(1) อธิการบดีมีอํานาจและหนาที่บริหารกิจการของมหาวิทยาลัย 

ขอเสนอ / ญัตต ิ
ขอความเห็นชอบขอมูลประมาณการรายจายประจําข้ันต่ําที่จําเปนประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2555 

มติท่ีประชุม 
เห็นชอบขอมูลประมาณการรายจายประจําข้ันตํ่าที่จําเปนประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 

ระเบียบวาระที่ 5.3 พิจารณาใหความเห็น(ราง)สัญญาจางอาจารยประจํามหาวิทยาลัย 
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

สาระสําคัญโดยยอ 
ตามที่สํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา เสนอตอสัญญาจางอาจารยประจําหลักสูตร 

ระดับบัณฑิตศึกษา ตามแบบสัญญาจางเดิมของมหาวิทยาลัย ซึ่งทานอธิการบดีไดพิจารณามอบหมายให 
สํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประสานงานกับนิติกรของมหาวิทยาลัยทําการปรับปรุงขอความ 
ในสัญญาจางอาจารยประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาข้ึนมาใหมนั้น  บัดนี้ไดดําเนินการ 
ปรับปรุงขอความในสัญญาจางอาจารยประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเสร็จเรียบรอยแลว 

ขอกฎหมาย 
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 มาตรา 27 อธิการบดีเปนผูบังคับบัญชา 

สูงสุดของมหาวิทยาลัยและ มาตรา 31(1) อธิการบดีมีอํานาจและหนาที่บริหารกิจการของมหาวิทยาลัย 

ขอเสนอ / ญัตต ิ
พิจารณาใหความเห็น(ราง)สัญญาจางอาจารยประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียธุยา 

มติท่ีประชุม 
มอบหมายผูอํานวยการกองกลาง  ดําเนินการทบทวนระเบียบวาดวยการจางอาจารย 

ประจําตามสัญญา และการจางอาจารยในลักษณะอื่นที่นอกเหนือจากขาราชการพลเรือนหรือพนักงาน 
มหาวิทยาลัย  หากมีประเด็นที่ตองแกไขปรับปรุงใหดําเนินการตามกระบวนการนําเสนอระเบียบตอไป 
โดยอาจารยที่จะหมดสัญญาจํานวน 3 รายใหใชสัญญาจางฉบับเดิม  และในกรณีที่เปนรายใหมใหรอใช 
สัญญาจางที่ปรับปรุงฉบับใหม
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ระเบียบวาระที่ 5.4 พิจารณาใหความเห็น(ราง)ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พระนครศรีอยุธยา วาดวย การสนับสนุนทุนการศึกษาตอระดับปริญญาตรี ของบุคลากร 
สายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2554 

สาระสําคัญโดยยอ 
ตามที่กองกลาง สํานักงานอธิการบดี  ไดรับมอบหมายใหดําเนินการหาแนวทางการให 

ทุนการศึกษาสําหรับบุคลากรสายสนับสุนน ตามบันทึกขอความลงวันที่ 6 กันยายน 2553 และบันทึก 
ขอความ  สํานักงานอธิการบดี  ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2553 เรื่องแจงมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร 
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 17/2553 สรุปมติที่ประชุมใหเทียบเคียงกับการสนับสนุนของสายวิชาการ  และให 
ระบุขอความใหชัดเจนในเรื่องผูขอรับทุนประพฤติผิดวินัยรายแรงจนถูกลงโทษไลออกหรือปลดออกตอง 
ใชทุนสามเทาของทุนที่เหลือ  โดยมอบหมายใหกองกลางแจงเวียนทุกสวนราชการเพื่อพิจารณา 

ขอกฎหมาย 
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 31(1) ใหอธิการบดีมีอํานาจและ 

หนาที่บริหารกิจการของมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามกฎหมายฯ มาตรา 31(2) ควบคุมดูแลบุคลากร 
การเงิน  พัสดุ สถานที่และทรัพยสินอื่นของมหาวิทยาลัย 

ขอเสนอ / ญัตต ิ
พิจารณาใหความเห็น(ราง)ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย การ 

สนับสนุนทุนการศึกษาตอระดับปริญญาตรี  ของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2554 

มติท่ีประชุม 
มอบหมายคณบดีทบทวน (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย 

การสนับสนุนทุนการศึกษาตอระดับปริญญาตรี   ของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2554 และมอบหมายใหผูอํานวยการกองกลางแกไขใหสอดคลองตรงกับ 
ขอเสนอแนะและความคิดเห็นของคณบดี 

ระเบียบวาระที่ 5.5 ขอความเห็นชอบบัญชีรายชื่อการเลื่อนคาจางพนักงาน 
มหาวิทยาลัยประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

สาระสําคัญโดยยอ 
ตามที่มหาวิทยาลัยไดดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย 

ประจําป 2553 และประกาศผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยประจําป 
งบประมาณ พ.ศ. 2553 แลวนั้น ทั้งนี้ใหนําผลการประเมินดังกลาวมาประกอบการพิจารณาความดี 
ความชอบเพื่อเลื่อนคาจางใหกับพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งใหเลื่อนคาจางตามแนวทางการเลื่อนเงนิเดอืน 
ของขาราชการซึ่งใชหลักเกณฑแบบรอยละ  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํา 
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2553 วันที่ 1 ธันวาคม 2553
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กลุมงานบริหารงานบุคคลจึงเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาในการเลื่อนคาจางใหกับ 
พนักงานมหาวิทยาลัยตามผลการประเมินผลการปฏิบัติงานในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ตามบัญชี 
รายช่ือผูไดรับการพิจารณาความดีความชอบ (รอยละ 4, 3, 2) และผูไมไดรับพิจารณาความดีความชอบ 
โดยผานการพิจารณาจากกองนโยบายและแผน  เพื่อเสนอขอมูลพิจารณาวงเงินและแหลงเงินที่ใชเลื่อน 
คาจางเรียบรอยแลว 

ขอกฎหมาย 
ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  วาดวย  การบริหารงานบุคคลสําหรับ 

พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 ขอ 33 “การเลื่อนตําแหนงและการเลื่อนคาจางของพนักงาน 
มหาวิทยาลัยใหอธิการบดีเปนผูสั่งเลื่อนคาจาง ตามหลักเกณฑและวิธีการในประกาศที่คณะกรรมการ 
(ก.บ.ม.) กําหนด” 

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 27 และมาตรา 31 อธิการบดี 
เปนผูบังคับบัญชาสูงสุดและมีอํานาจหนาที่  ควบคุมดูแลบุคลากรใหเปนไปตาม  กฎหมาย  ระเบียบ 
ขอบังคับ  ประกาศของทางราชการและของมหาวิทยาลัย 

ขอเสนอ / ญัตต ิ
ขอความเห็นชอบบัญชีรายช่ือการเลื่อนคาจางพนักงานมหาวิทยาลัยประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2553 

มติท่ีประชุม 
เห็นชอบบัญชีรายช่ือการเลื่อนคาจางพนักงานมหาวิทยาลัยประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2553 โดยใหคณบดีคณะวิทยาการจัดการตรวจสอบผลการประเมินพนักงานมหาวิทยาลัยและจัด 
เขากลุมตามผลการประเมินที่ไดรับ 

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ 

ระเบียบวาระที่ 6.1 ขอความอนุเคราะหกองกลาง ตรวจสอบ ก.พ. 7 ใหกับขาราชการ 

สาระสําคัญโดยยอ 
คณบดีคณะมนุษยศาสตร กลาววา ขอความอนุเคราะหกองกลางตรวจสอบ ก.พ. 7 ใหกับ 

ขาราชการทุกคน ทุกรอบของการข้ึนเงินเดือน  เพื่อทําการตรวจสอบและยืนยันความถูกตอง  หากทําการ 
ตรวจสอบเมื่อเกษียณมีขอผิดพลาดจะแกไขไดลําบาก 

มติท่ีประชุม 
มอบหมายกองกลางแจงใหอาจารยทุกทานที่เปนขาราชการมาทําการตรวจสอบ ก.พ. 7 

กับเจาหนาที่ผูรับผิดชอบดวยตนเอง
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ระเบียบวาระที่ 6.2 เอกสารการปรับระบบบริหารงานบุคคลของขาราชการพลเรือน 
ในสถาบันอุดมศึกษา “เลิกซีเขาแทง” 

สาระสําคัญโดยยอ 
กองกลางไดจัดสงเอกสารเกี่ยวกับการปรับระบบบริหารงานบุคคลของขาราชการพลเรือนใน 

สถาบันอุดมศึกษา “เลิกซีเขาแทง” ขอความรวมมือสงแบบประชาพิจารณที่กองกลาง สํานักงานอธิการบดี 
เพื่อที่จะดําเนินการประชาพิจารณเกี่ยวกับเรื่องการประเมินขาราชการในสถาบันอุดมศึกษา  จํานวน135คน 

มติท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 6.3 กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2554 

สาระสําคัญโดยยอ 
เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนําเสนอปฏิทินเพื่อหารือเรื่องกําหนด 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2554 

ขอเสนอ/ญัตต ิ
ขอความเห็นชอบกําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2554 

วันอังคารที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2554 เวลา 13.30 น. ณ หองประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พระนครศรีอยุธยา 

มติท่ีประชุม 
รับทราบ 

ปดประชุมเวลา เวลา 16.00 น. 

รศ.วันทนีย  แสนภักดี ผูตรวจบันทึกการประชุม 
นางสาวภัครินทร  ภิญญา ผูบันทึกการประชุม 
นางสาวปยะนุช  แสงมะฮะหมัด ผูบันทกึการประชุม


