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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
คร้ังที่ 1/2554 

วันอังคารท่ี 11 มกราคม พ.ศ. 2554 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. นายสุนทร โภชฌงค รองอธิการบดฝีายกจิการนกัศึกษา กรรมการ 
6. ดร.อมรรัตน สนั่นเสียง คณบดีคณะครุศาสตร กรรมการ 
7. ผศ.บุญสบื บุญเกิด (แทน)คณบดีคณะมนุษยศาสตรและ 

สังคมศาสตร กรรมการ 
8. รศ.ลํายอง ปลั่งกลาง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 
9. รศ.ดร.นพวรรณ ธีระพันธเจริญ คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กรรมการ 
10. นางสาวณิศรา ประดิษฐดวง (แทน)ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กรรมการ 
11. ผศ.พันทิพา มาลา (แทน)ผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา กรรมการ 
12. นายชัยพฤกษ ชูดํา ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี 

สารสนเทศ กรรมการ 
13. นางกมลวรรณ วรรณธนัง (แทน)ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการ 

บัณฑิตศึกษา กรรมการ 

ผูไมมาประชุม 

1. ดร.ชิดชัย สนั่นเสียง รองอธิการบดฝีายวิจัยและบริการวิชาการ กรรมการ 
2. นายทวีศักดิ์ จริตควร ผูชวยอธิการบดีฝายบริหาร กรรมการ 

ผูเขารวมประชุม 

นางสาวพัทธวรรณ กลิ่นขจร เจาหนาที่นักวิเคราะหนโยบายและแผน
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เปดประชุม เวลา 13.30 น. 
ประธานพิจารณาจํานวนกรรมการที่มาประชุมและเห็นวาครบองคประชุมแลวจึงเปดการประชุม 

และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ 

ระเบียบวาระที่ 1.1 การตรวจเยี่ยมพื้นที่จัดงาน WORLD EXPO 2020 

สาระสําคัญโดยยอ 
นายวินเซนท กอนซาเลส ลอซเซอทาเลช เลขาธิการสํานักงานมหกรรมโลก ผูดูแล 

กระบวนการนําเสนอและการตัดสินใจเลือกเจาภาพการจัดงาน WORLD EXPO 2020 เดินทางมาตรวจ 
เยี่ยมพื้นที่เพื่อเตรียมความพรอมของประเทศไทย โดยเดินทางมาเยี่ยมพื้นที่จังหวัดพระนครศรีออยุธยา 
ในวันที่ 12 มกราคม 2554 เดินทางมาถึงศูนยศิลปาชีพบางไทร  เวลา 10.00 น. และข้ึนเครื่องบิน 
เฮลิคอปเตอรเพื่อบินดูสถานที่ตั้งแตจังหวัดพระนครศรีอยุธยาถึงดอนเมืองและกลับมาลงเครื่องจอดที่ 
สนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เพื่อเดินทางเยี่ยมชมศูนยศึกษาประวัติศาสตร 
โบราณสถานและวัดตางๆ ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และเวลา 16.00 น. ลงเรือเพื่อชมบรรยากาศ 
รอบเกาะเมืองและรวมรับประทานอาหารซึ่งจัดรับรองโดยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ภารกิจที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยามอบหมายใหมหาวิทยาลัยดําเนินการ คือ เตรียมสถานที่ 
สนามฟุตบอลสําหรับเฮลิคอปเตอรลงจอดและเตรียมใหการตอนรับโดยจัดนักเรียน นักศึกษาอยูบน 
อัศจรรยเพื่อใหการตอนรับ รวมทั้งการจัดการแสดงยอยบริเวณปอมเพชร  และที่วัดไชยวัฒนาราม 
ในระหวางที่คณะผูตรวจเยี่ยมนั่งเรือรับรองผาน โดยการแสดงทั้ง 2 ชุดจัดโดยคณะมนุษยศาสตรและ 
สังคมศาสตร สวนการจัดเตรียมพื้นที่สนามกีฬาโดยรองอธิการบดีและผูอํานวยการกองกลางดูแล 
ดําเนินการปรับพื้นที่สนามเรียบรอยแลว ในวันพุธที่ 12 มกราคม 2554 ตั้งแตเวลา 13.00 น. เปนตน 
ไป บริเวณสนามฟุตบอลจะมีประชาชนเดินทางมาเพื่อรอใหการตอนรับคณะผูตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ดวย 
จึงขอเรียนเชิญคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยรวมใหการตอนรับคณะผูตรวจเยี่ยมซึง่จะเดนิทางมาถึง 
มหาวิทยาลัยในเวลาประมาณ 15.00 น. 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 1.2 การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2554 

สาระสําคัญโดยยอ 
วันพุธที่ 19 มกราคม 2554 กําหนดใหมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ 

พระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 1/2554 เวลา 09.30 น. ณ หองประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พระนครศรีอยุธยา 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 1.3 เลือ่นการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบคุคลประจํามหาวิทยาลัย 
(ก.บ.ม.) ครั้งที่ 1/2554 

สาระสําคัญโดยยอ 
ตามที่ไดมีการกําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย 

(ก.บ.ม.) ครั้งที่ 1/2554 ในวันที่ 12 มกราคม 2554 เนื่องจากมีภารกิจซอนกันหลายเรื่องและเปน 
ชวงสอบกลางภาค จึงขอเลื่อนการประชุมออกไปโดยใหกองกลาง งานบริหารงานบุคคล ประสานงาน 
กับผูทรงคุณวุฒิเพื่อนัดหมายวันประชุมตอไป 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 1.4 การปดถนนทางผานอาคาร 1 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

สาระสําคัญโดยยอ 
ในชวงนี้มี การกอสร างอาคารคณะมนุษยศาสตรฯ จุดที่ เปนทางผ านอาคาร 1 

เพื่อความปลอดภัยจะทําการปดถนนช่ัวคราว ซึ่งการปดถนนยังไมไดกําหนดระยะเวลาที่แนนอน 
โดยกองกลาง  ฝายอาคารสถานที่จะประสานงานกับผูรับเหมาและแจงใหทราบตอไป 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 1.5 งานประชุมวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

สาระสําคัญโดยยอ 
วันที่ 1416 มกราคม 2554 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ไดจัดงานประชุมวิจัย 

โดยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเปนองคประธานในการเปดงาน ซึ่งมีอาจารย 
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาหลายทานไปรวมงานในครั้งนี้ดวย 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 1.6 มหาวิทยาลัยราชภัฏสมทบทุนมูลนิธิสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 
สยามมกุฎราชกุมาร 

สาระสําคัญโดยยอ 
วันที่ 18 มกราคม 2554 เวลา 15.00 น. สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฎราชกุมาร 

ทรงมีพระบรมราชโองการ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏทุกแหงเขาเฝาถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิและ 
โครงการของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารที่วังศุโขทัย ซึ่งมหาวิทยาลัยเขาเฝา 
ทูลเกลาถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลทุกป 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 23/2553 

สาระสําคัญโดยยอ 
เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย นําเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการ 

บริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 23/2553 เพื่อขอใหที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณา 
รับรองรายงานการประชุม 

ความเปนมา/เรื่องเดิม/ขอเท็จจริง 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยไดมีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

ครั้งที่ 23/2553 เมื่อวันอังคารที่ 28 ธันวาคม 2553 ณ หองประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พระนครศรีอยุธยา 

ขอเสนอ/ญัตต ิ
ขอรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้ งที่ 23/2553 

เมื่อวันอังคารที่ 28 ธันวาคม 2553 ณ หองประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

มติท่ีประชุม 

รับรองรายงานการประชุม
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ 23/2553 

ระเบียบวาระที่ 3.1 มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

สาระสําคัญโดยยอ 
1. เห็นชอบงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 2554 ศูนยฝกปฏิบัติการวิชาชีพ 

ธุรกิจ (อาคารสวนหลวง) และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาตอไป 
2. เห็นชอบขอมูลประมาณการรายจายประจําข้ันต่ําที่จําเปนประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 
3. มอบหมายผูอํานวยการกองกลาง ดําเนินการทบทวนระเบียบวาดวยการจางอาจารย 

ประจําตามสัญญา และการจางอาจารยในลักษณะอื่นที่นอกเหนือจากขาราชการพลเรือนหรือพนักงาน 
มหาวิทยาลัย  หากมีประเด็นที่ตองแกไขปรับปรุงใหดําเนินการตามกระบวนการนําเสนอระเบียบตอไป 
โดยอาจารยที่จะหมดสัญญาจํานวน 3 รายใหใชสัญญาจางฉบับเดิม  และในกรณีที่เปนรายใหมใหรอใช 
สัญญาจางที่ปรับปรุงฉบับใหม 

4. มอบหมายคณบดีทบทวน(ราง)ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย 
การสนับสนุนทุนการศึกษาตอระดับปริญญาตรี ของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2554 และมอบหมายใหผูอํานวยการกองกลางแกไขใหสอดคลองตรงกับ 
ขอเสนอแนะและความคิดเห็นของคณบดี 

5. เห็นชอบบัญชีรายช่ือการเลื่อนคาจางพนักงานมหาวิทยาลัยประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2553 โดยใหคณบดีคณะวิทยาการจัดการตรวจสอบผลการประเมินพนักงานมหาวิทยาลัยและ 
ใหกลุมงานบริหารงานบุคคลจัดเขากลุมตามผลการประเมินที่ไดรับ 

มติท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 3.2 บัญชีรายชื่อการเลื่อนคาจางพนักงานมหาวิทยาลัยประจําป 
งบประมาณ พ.ศ. 2553 

สาระสําคัญโดยยอ 
ตามบันทึกขอความเลขที่ ศธ 0550.1.1(กบค.) 2554/22 ลงวันที่ 7 มกราคม 2554 

เรื่องการสงเอกสารช้ีแจงเหตุผลการประเมินฯ และการวิเคราะหสัดสวนผูที่ไดเลื่อนคาจาง (พนักงาน 
มหาวิทยาลัย) ภายหลังจากที่คณะวิทยาการจัดการ โดยคณบดีไดทักทวงขอมูลคะแนนประเมินฯ 
ไมถูกตอง และคณบดีไดดําเนินการตรวจสอบและปรับปรุงแกไขผลประเมินและช้ีแจงเรื่องดังกลาวนําสง 
กลับมายังผูอํานวยการกองกลางเพื่อแจงผลการประเมินเรียบรอยแลว 

กลุมบริหารงานบุคคลไดทําการวิเคราะหสัดสวนของผูที่ไดรับเลื่อนคาจางจากผลการ 
ประเมิน สรุปไดดังนี้
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มติท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.1 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะครุศาสตร 

สาระสําคัญโดยยอ 
วันที่ 5 มกราคม 2554 คณะครุศาสตรไดเชิญผูทรงคุณวุฒิมาวิพากษหลักสูตร มีจํานวน 

9 หลักสูตร คือ  การศึกษาปฐมวัย  คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมศาสตร คอมพิวเตอร  และหลักสูตร 
ใหม 3 หลักสูตร คือ ประถมศึกษา การสอนภาษาไทย  การสอนภาษาอังกฤษ และกลุมวิชาชีพครู 
ซึ่งจะนําเขาที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครุศาสตรในสัปดาหหนา 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.2 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะมนุษยศาสตรและ สังคมศาสตร 

สาระสําคัญโดยยอ 
เดือนมกราคม 2554 คณะมนุษยศาสตรฯ จะจัดเสวนาวิชาการเรื่องมุสลิมในจังหวัด 

พระนครศรีอยุธยา ขอเชิญทุกทานที่มีขอมูลเกี่ยวกับมุสลิมและอิสลามเชิญสงบทความไดที่คณะ 
มนุษยศาสตรฯ 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 4.3 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

สาระสําคัญโดยยอ 
1. วันที่ 19 มกราคม 2554 คณะวิทยาการจัดการขอเรียนเชิญคณะกรรมการบริหาร 

มหาวิทยาลัยและคณาจารยเขารวมอบรมวิจัย เรื่อง แนวทางการเขียนโครงการวิจัย โดยเชิญสํานักงาน 
คณะกรรมการวิจัยแหงชาติเปนวิทยากร และมีโครงการตอเนื่องในวันที่ 1 และวันที่ 10 กุมภาพันธ 
2554 เปนโครงการอบรมการเขียนโครงการวิจัยเพื่อขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 

2. วันที่ 12 กรกฎาคม 2554 เปนวันครบรอบวันเกิดคณะวิทยาการจัดการจะมีการจัด 
สัมมนาทางวิชาการ ครบรอบ 25 ป 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.4 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะวิทยาศาสตรและ เทคโนโลยี 

สาระสําคัญโดยยอ 
1. วันที่ 7 มกราคม 2554 คณะวิทยาศาสตรฯ ประชุมคณาจารยเรื่อง (ราง) แผนแมบท 

ทางกายภาพไดขอสรุปจากอาจารยแตละทานที่ใหขอเสนอแนะ ซึ่งคณะจะรวบรวมสงมหาวิทยาลัย 
รับทราบตอไป 

2. คณะวิทยาศาสตรฯ ไดรับทุนจากพระเทพรัตนากร เจาอาวาสวัดพนัญเชิงวรวิหาร 
จํานวน 50,000 บาท โดยดําเนินการสัมภาษณนักศึกษาที่ไดรับทุนเสร็จเรียบรอยแลว ซึ่งคณะจะนํา 
นักศึกษาไปรับทุนจากพระเทพรัตนากรในสัปดาหตอไป 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.5 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา 

สาระสําคัญโดยยอ 
1. วันที่ 12 มกราคม 2554 สถาบันอยุธยาศึกษาจะลงพื้นที่อําเภอเสนาเพื่อแลกเปลี่ยน 

เรียนรูทางวิชาการดานศิลปวัฒนธรรมกับภูมิปญญาเปนการสรางเครือขายดานวัฒนธรรมซึ่งกําหนดไว 
จํานวน 6 อําเภอ

2.การจัดทําวารสารสถาบันอยุธยาศึกษาเพื่อสงเสริมเผยแพรความรูเกี่ยวกับอยุธยาศึกษา 
ในปนี้จะออกวารสารทั้งหมด 4 เลม จัดทําไตรมาสละ 1 เลม ซึ่งไมรวมกับวารสารอยุธยาศึกษา
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3.การจัดงานสัปดาหวัฒนธรรมอิหรานไทย ไดมอบหมายใหเจาหนาที่สถาบันอยุธยาศึกษา 
ทําหนังสือเชิญประธานกรรมการ  รองประธาน  และเลขานุการ เขารวมประชุมในวันที่ 13 มกราคม 
2554 เวลา 10.00 น. เพื่อเตรียมความพรอมจัดงานวันที่ 7 กุมภาพันธ 2554 การจัดงานในครั้งนี้ 
สถาบันอยุธยาศึกษาตองขอความรวมมือจากหนวยงานตางๆ โดยไดแนบ(ราง) คําสั่งไปพรอมหนังสือ 
เชิญประชุมแลวนั้น ดานฝายปฏิคมและฝายประชาสัมพันธของคณะวิชาตาง ๆ ยังไมมีการแตงตั้งทั้งนี้ 
เพื่อใหทุกคณะมีสวนรวมจึงขอความอนุเคราะหคณบดีทั้ง 4 คณะ เลือกสงตัวแทนคณะละ 3 คน เพื่อ 
นํามาเพิ่มเติมในคําสั่งตอไป 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.6 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

สาระสําคัญโดยยอ 
ไมมี 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
ไมมี 

ระเบียบวาระที่ 4.7 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

สาระสําคัญโดยยอ 
1. สถาบันวิจัยและพัฒนารายงานผลการประเมินการจัดกิจกรรมวันเด็กแหงชาติป 2554 

ในวันเสารที่ 8 มกราคม 2554 จากเด็กที่มารวมงาน จํานวน 200 คน จากผลการประเมินพบวา 
มีความพอใจอยูในระดับสูง ปญหาที่พบคือของขวัญมีนอยลง สถานที่จอดรถมีนอย และหองน้ํา 
ไมเพียงพอ 

2. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครขอความอนุเคราะหใหการตอนรับผูเช่ียวชาญมูลนิธิ 
การศึกษาไทย – อเมริกัน (ฟุลไบรท) ซึ่งสถาบันวิจัยและพัฒนาไดรับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยในการ 
ประสานงานและกํากับดูแล นั้น วันที่ 11 มกราคม 2554 สถาบันวิจัยและพัฒนาไดประสานกับ 
ผศ.ดร. จิตราภา  กุณฑลบุตร  เพื่อขอทราบรายละเอียดและวัตถุประสงคในการเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ของ ศาสตราจารย ดร. วิลเลียม เฮออรแมน  และคณะ ในวันศุกรที่ 14 
มกราคม 2554 และทราบผลดังนี้ 

2.1 ศาสตราจารย ดร. วิลเลียม เฮออรแมน ขอเขาพบเพื่อแลกเปลี่ยนทรรศนะการ 
ดําเนินงานมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  โดยมีคณะเดินทางรวมอีกจํานวน 9 คน
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2.2 ขอรับฟ ง การบรรยายสภาพการดํ า เนิ นง านของมหาวิทยาลั ยร าชภัฏ 
พระนครศรีอยุธยาและเยี่ยมชมหนวยงานหรือสถานที่สําคัญบางแหง  ตามที่มหาวิทยาลัยจะอนุเคราะห 
จัดใหโดยใชเวลาประมาณ 30 นาที 

2.3 ขอรับการนําเยี่ยมชมโบราณสถานที่สําคัญของเมืองมรดกโลก 
2.4 ขอรับการอนุเคราะหอาหารกลางวันสําหรับคณะ  เมื่อรับประทานอาหารเสร็จ 

เรียบรอยจะออกเดินทางสูจังหวัดนครสวรรคและจังหวัดเชียงใหมตามลําดับ 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ มอบหมายรองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนาดูแลใหการตอนรับและ ขอเรียน 

เชิญคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยรวมใหการตอนรับ ณ หองประชุม 1 เวลา 10.00 น. มอบหมาย 
ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการฯ นําเสนอพรีเซนตสเตช่ันภาษาอังกฤษเปดฉายที่หองประชุม 1 และ 
มอบหมายอาจารยณิศรา ประดิษฐดวง รวมกับเจาหนาที่วิเทศสัมพันธและนักศึกษา  พาแขกเยี่ยมชม 
สถานที่ตางๆ  มอบหมายกองกลางประสานงานเรื่องอาหารกลางวัน  และมอบหมายใหแตละคณะ 
พิจารณาจัดอาจารยเขารวมประชุมจํานวน 23 คนเพื่อแลกเปลี่ยนทรรศนะรวมกันในประเด็นที่เกี่ยวของ 
กับการเขียนบทความเพื่อเผยแพร 

ระเบียบวาระที่ 4.8 เรื่องนาํเสนอเพือ่ทราบจากผูอํานวยการสํานกังานคณะกรรมการบณัฑติศกึษา 

สาระสําคัญโดยยอ 
ไมมี 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
ไมมี 

ระเบียบวาระที่ 4.9 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี 

สาระสําคัญโดยยอ 
1. การกําหนดหลักเกณฑใหมในการเบิกจายคาใชบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ตามหนังสือ 

กระทรวงการคลัง ที่ กค 0406.4/ว121 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2553 เรื่อง การเบิกจายคาใชบริการ 
โทรศัพทเคลื่อนที่ โดยไดกําหนดหลักเกณฑใหมและอัตราการเบิกจายคาใชบริการโทรศัพทเคลื่อนที่ 
ใหเปนไปตามที่กระทรวงการคลังกําหนด 

2. อาคารคณะวิทยาการจัดการที่กอสรางขณะนี้ไดสงมอบงานครบทุกงวดเสร็จเรียบรอย 
แลวยังคงเหลือการนัดตรวจรับงาน
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3. การจัดเวรยามใหเขมงวดข้ึน โดยมอบหมายใหเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยตรวจสอบ 
การเขามาบริเวณมหาวิทยาลัย  ในชวงวันหยุดเทศกาลปใหมไดทําการตระเวนตรวจโดยรอบบริเวณ 
มหาวิทยาลัย  และในเย็นวันที่ 31 ธันวาคม 2553 โดยหัวหนารักษาความปลอดภัยโทรแจงวา 
เจาหนาที่รักษาความปลอดภัยตรวจบริเวณวัดบรมฯ  พบถุงเครื่องมือชางและอุปกรณไฟฟา จึงให 
เจาหนาที่เก็บไว และดําเนินการใหเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยประจําการอยูที่บริเวณโรงซอมโดย 
ปกติจะไมมีเจาหนาที่ประจําอยูจุดดังกลาว ซึ่งไดรับความรวมมือจากบริษัทรักษาความปลอดภัยเปน 
อยางดีทําใหชวงวันหยุดเทศกาลปใหมเหตุการณในมหาวิทยาลัยสงบเรียบรอยดวยดี 

4. วันเด็กที่ผานมากลุมหารายไดดําเนินการจัดหางบประมาณเพื่อใชสอยในการจัด 
กิจกรรมวันเด็กแหงชาติ จํานวน 100,000 บาท แตงบประมาณที่ใชจายจริงจํานวน 150,000 บาท 
ซึ่งตองของบสวัสดิการเพิ่มเติมจํานวน 50,000 บาท 

5. ตามที่มหาวิทยาลัยไดจัดงานวันเด็กข้ึนในวันที่ 8 มกราคม 2554 นั้น มีผูปกครอง 
รองเรียนกับนายอําเภอพระนครศรีอยุธยา เหตุเกิดจากเด็กมาเลนกิจกรรมวันเด็กที่มหาวิทยาลัย 
ของคณะวิทยาศาสตรฯ โดนดรายไอซนิ้วมือเปนรอยไหมจนตองไปรักษาบาดแผลที่โรงพยาบาลราชธานี 
แพทยนัดถอดเล็บวันที่ 17 มกราคม 2553 ซึ่งในกิจกรรมเลนเกมสดังกลาวไดมีอาจารยและนักศึกษา 
ที่รับผิดชอบควบคุมดูแลอยูตลอดเวลา มหาวิทยาลัยไดช้ีแจงกับผูปกครองและทําการสาธิตวิธีการทํา 
ดรายไอซโดยการนําน้ําผสมกับน้ํายาซันไลตและใสดรายไอซลงไปในขวดใหเด็กจับสิ่งของตาง ๆ ซึ่งก็ไมมี 
ผูใดไดรับบาดเจ็บจากกิจกรรมนี้ อาการบาดเจ็บของเด็กจึงนาจะเกิดจากสาเหตุอื่น จึงนําเรียน 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยรับทราบขอมูลในเบื้องตน 

6. อาคารกอสรางคณะมนุษยศาสตรฯ ไดทํานั่งรานเตรียมฉาบปูนอาคารเพื่อความ 
ปลอดภัยของผูใชรถ ใชถนน ดังนั้นสํานักงานอธิการบดีจึงไดประสานงานกับผูรับเหมาใหทําตาขาย 
ปองกันแตเพื่อปองกันไมใหเกิดอันตรายตางๆ จึงขอความรวมมือและขออภัยในความไมสะดวกในการ 
ปดถนนทางผานอาคาร 1 ช่ัวคราว 

7. มหาวิทยาลัยดําเนินการใหชางติดตั้งมิเตอรทุกอาคาร เพื่อตรวจเช็คการใชไฟฟาของ 
แตละอาคาร โดยภายใน 2 เดือนแรกจะดูคาเฉลี่ยของการใชไฟฟาเพื่อหามาตรการในการลดการใชไฟฟา 
ของมหาวิทยาลัยตอไป 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 

รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 4.10 เรือ่งนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีและผูชวยอธกิารบดี 

ระเบียบวาระที่ 4.10.1 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝายบริหาร 

สาระสําคัญโดยยอ 

ไมมี 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 

ไมมี 

ระเบียบวาระที่ 4.10.2 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดฝีายวางแผนและพฒันา 

สาระสําคัญโดยยอ 
1. สรุปแผน/ผล การใชจายงบประมาณรวมทั้ง 4 ประเภท ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 เมื่อ 

สิ้นสุดไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม 2553 ถึงเดือนธันวาคม 2553 ดังนี้ 

2. แผนของหนวยงานที่ยังไมไดจัดสง แผนปฏิบัติราชการ 4 ป แผนพัฒนาหนวยงานใช 
กรอบอัตรากําลัง ซึ่งกองนโยบายและแผนจําเปนที่จะตองใชขอมูลเหลานั้นในการวิเคราะหจัดสรร 
อัตรากําลังพนักงานมหาวิทยาลัยกําหนดใหสงภายในวันที่ 12 มกราคม 2554 

3. ตามที่กองนโยบายและแผนไดมีหนังสือถึงหนวยงานใหสงคําของบประมาณเพื่อ 
จัดเตรียมทําคําของบประมาณแผนดินปงบประมาณ 2555 ใหจัดสงภายในวันที่ 15 มกราคม 2554 

กรอบแผนอัตรากําลังจะตองรวมทั้งหมดซึ่งสัมพันธกับแผนพัฒนาหนวยงานและแผนการปฏิบัติ 
ราชการ ตองมีทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนจะตองช้ีแจงวาภายใน 4 ปขางหนาหนวยงานของทานมี 
การวางแผนไวอยางไรบาง จํานวนบุคลากรควรมีจํานวนเทาไหร จึงจะสามารถพิจารณาอัตรากําลังได 
วามีจํานวนเพียงพอหรือไม
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อธิการบดี ใหขอเสนอแนะวา  การดําเนินการที่จะของบประมาณในชวงนี้แตละหนวยงาน 
จะตองทําแผนงบประมาณของหนวยงาน และคณะกรรมการที่ไดรับแตงตั้งใหรับผิดชอบอาคาร 
กอสรางใหมจะตองทํารายการขอตั้งงบประมาณที่เปนครุภัณฑประกอบอาคารที่จะแลวเสร็จและ 
งบประมาณสําหรับอาคารใหมที่จะดําเนินการพรอมขอมูลประกอบ  ภายหลังจากที่สงงบประมาณข้ันตํ่า 
ไปแลว มหาวิทยาลัยจะตองสงคําขอตั้งงบประมาณ งบดําเนินการและงบลงทุนภายในวันที่ 21 มกราคม 
2554 ซึ่งคณะตองทําเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อใชเปนฐานขอมูลและยื่นเสนอขอตั้งแตรอบแรกเพราะสํานัก 
งบประมาณจะไมมีการรับพิจารณาเพิ่มเติมจากเดิม มอบหมายกองนโยบายและแผนจัดประชุมเพื่อ 
ช้ีแจงการเสนอของบประมาณ 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.10.3 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝายวิชาการ 

สาระสําคัญโดยยอ 
1. กําหนดรับสมัครนักศึกษา กศ.บป. วันที่ 15 มกราคม 2554 กําหนดการรับสมัคร 

มีคณะกรรมการวางแผนกําหนดการรับซึ่งจัดระบบการรับสมัครตลอดป 
2. โครงการพัฒนาอาจารยอุดมศึกษาจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาอนุมัติ 

งบประมาณไทยเขมแข็ง เอส พี 2 สําหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาจํานวน 5.2 ลานบาท 
เปนงบวิจัยโดยมี ผศ.จินตนา  เวชมี ดําเนินการประสานงานเรียบรอยแลว  สวนที่เหลือจะเปน 
ทุนการศึกษาภายในประเทศไทยจํานวน 5 ทุน  ทุนวิจัยเรียนตอระดับปริญญาเอกจํานวน 2 ทุน 
ไดเสนอช่ืออาจารยดังนี้ ผศ.สุวิทย ไวยกุล  อาจารยชัยยศ  เดชสุระ อาจารยกฤษณะ  กันอ่ํา 
ผศ.ชาญณรงค นอยบางยาง ซึ่งเปนการพัฒนาศักยภาพอาจารยแตละคณะควรเตรียมบุคลากรเพื่อ 
รับทุนครั้งนี้  และคาดวาจะมีทุนการศึกษาลักษณะนี้อีกในโอกาสตอไป 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 

รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.10.4 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ 

สาระสําคัญโดยยอ 

ไมมี 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 

ไมมี
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ระเบียบวาระที่ 4.10.5 เรือ่งนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธกิารบดฝีายกิจการนกัศกึษา 

สาระสําคัญโดยยอ 

ไมมี 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 

ไมมี 

ระเบียบวาระที่ 4.10.6 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผูชวยอธิการบดีฝายบริหาร 

สาระสําคัญโดยยอ 
ไมมี 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
ไมมี 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องนําเสนอเพื่อพิจารณา 
ระเบียบวาระที่ 5.1 ขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2554

สาระสําคัญโดยยอ 
ดวยกองนโยบายและแผนไดจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาข้ึน  โดยใชแผนปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2552 – 2555 ฉบับที่ไดรับ 
ความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2552 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2552 และ 
กรอบแผนพัฒนามหาวิทยาลัย  ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2552 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2552 
เปนครอบแนวคิดหลักในการจัดทํา 

ขอกฎหมาย 
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 75 และ 76 และพระราช 

กฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 13 14 15 16 
และ 17 ซึ่งบัญญัติใหสวนราชการจะตองจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป และแผนปฏิบัติราชการประจําป 
ใหสอดคลองกับแผนบริหารราชการแผนดินภายใน 60 วัน  โดยตองนําเสนอใหคณะรัฐมนตรีเพื่อให 
ความเห็นชอบกอนเสนอคําของบประมาณรายจายประจําปของปงบประมาณตอไป



การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ครั้งที่ 2 

[215] 

ขอเสนอ / ญัตต ิ
ขอความเห็นชอบแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 

มติท่ีประชุม 
เห็นชอบในหลักการแผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 และมอบหมาย 

กองนโยบายและแผนนําความเห็นและขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ดําเนินการ 
ปรับปรุงแกไขใหเปนไปตามขอเสนอแนะเพื่อนําเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป 

ระเบียบวาระที่ 5.2 ขอความเห็นชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พระนครศรีอยุธยา วาดวยสภาคณาจารยและขาราชการ พ.ศ. 2554 

สาระสําคัญโดยยอ 
เนื่องดวยขอบังคับฯ วาดวยสภาคณาจารยและขาราชการ พ.ศ. 2547 ไมสอดคลองกับ 

สภาพการณปจจุบันหลายประการ  และปจจุบันบุคลากรในมหาวิทยาลัยมีทั้งขาราชการที่มีตําแหนง 
วิชาการ  ขาราชการพลเรือน  พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการและสายสนับสนุน  อาจารยประจํา 
ตามสัญญา  พนักงานราชการ  ลูกจางประจํา  เปนตน ประกอบกับคณะกรรมการสภาคณาจารยและ 
ขาราชการชุดปจจุบันหมดวาระลง  ซึ่งคณะกรรมการสภาคณาจารยฯ ไดมีมติใหปรับปรุงแกไขโดยไดมี 
การประชุมหารือ เพื่อสรุปประเด็นที่ตองแกไขและไดจัดทํา(ราง) ขอบังคับฯ วาดวยสภาคณาจารยและ 
ขาราชการ (ฉบับที่ 2) รอบที่ 1 และไดจัดใหมีการประชาพิจารณและรับฟงความคิดเห็นของประชาคม 
ในมหาวิทยาลัยฯ  จากนั้นไดนํามาทําการปรับแกและเผยแพรใหประชาคมรับทราบและแสดงความ 
คิดเห็น รอบที่ 2 โดยมีรายละเอียดตามเอกสาร 

ขอกฎหมาย 
ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาวาดวยสภาคณาจารยและขาราชการ 

พ.ศ. 2547 

ขอเสนอ / ญัตต ิ
ขอความเห็นชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย 

สภาคณาจารยและขาราชการ พ.ศ. 2554 

มติท่ีประชุม 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเสนอความเห็นตอ(ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

พระนครศรีอยุธยา วาดวย สภาคณาจารยและขาราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ..... เพื่อปรับปรุงแกไข 
กอนนําเขาที่ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงและยกราง กฎ ระเบียบ ประกาศและขอบังคับ 
ของมหาวิทยาลัย ดังนี้
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2.1 การกําหนดนิยามคําที่ใชในขอบังคับข้ึนมาใหมควรเปนสากล ชัดเจนสอดคลอง 
กับคําที่ใชโดยทั่วไปตามขอบังคับหรือกฎหมายที่มีอยู 

2.2 การกําหนดเงื่อนไขคุณสมบัติ ประสบการณของผูสมัครควรจะพิจารณาโดย 
กําหนดระยะเวลาใหมีความชัดเจนข้ึน 

2.3 ขอ 9 (1) การรับสมัครเลือกตั้ง  การตรวจสอบคุณสมบัติ  การอํานวยการ 
เลือกตั้ง  การออกเสียงเลือกตั้ง  และการตรวจรับคะแนนใหคณะกรรมการเลือกตั้งเปนผูกําหนด 
รวมถึง ขอ 9 (2) 

2.4 หมวด 2 การดําเนินงานและการประชุม องคประชุมควรกําหนดใหชัดเจน 
เปนไปตามมาตรฐานขององคประชุมทั่วไป 

2.5 องคประกอบของสภาคณาจารยฯ ควรเปนคนที่มีสถานะความรับผิดชอบไดระยะ 
ยาวเปาหมายของงานควรเปนประโยชนกับนักศึกษา 

2.6 รูปแบบในการเขียนตามขอกฎหมายใหเปนไปตามระเบียบงานสารบรรณ 
การออกขอบังคับของสํานักนายกรัฐมนตรี 

2.7 ขอมูลในการแกไขควรตรวจสอบใหครบถวนสมบรูณ 

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ 

ระเบียบวาระที่ 6.1 กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2554 

สาระสําคัญโดยยอ 
เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนําเสนอปฏิทินเพื่อหารือเรื่องกําหนด 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2554 

ขอเสนอ/ญัตต ิ
ขอความเห็นชอบกําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2554 

วันอังคารที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2554 เวลา 13.30 น. ณ หองประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พระนครศรีอยุธยา 

มติท่ีประชุม 
รับทราบ



การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ครั้งที่ 2 
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ระเบียบวาระที่ 6.2 การประเมิน PMQA 

สาระสําคัญโดยยอ 
รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา แจ งวาไดรับการประสานงานจาก กพร.ว า 

วันที่ 8 กุมภาพันธ 2554 จะมีคณะกรรมการมาประเมิน PMQA ตัวช้ีวัดของป 2553 และวันที่ 9 
กุมภาพันธ 2554 ประเมินเกณฑข้ันพื้นฐานหากผานเกณฑข้ันพื้นฐานปงบประมาณ 2553 จะทําในระดับ 
กาวหนาตอไป  เมื่อดูจากผลคะแนนการประเมินตนเองมหาวิทยาลัยยังคงตองทําเกณฑพื้นฐานตอไป ซึ่งทุก 
หมวดจะตองไดคะแนนรอยละ 80 คะแนนข้ึนไปจึงจะผานเกณฑพื้นฐาน 

มติท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 6.3 การจัดระบบที่ทิ้งขยะ 

สาระสําคัญโดยยอ 
ในเดือนมกราคม 2554 ถึงเดือนกุมภาพันธ 2554 มหาวิทยาลัยกําหนดเปาหมายใหฝายอาคาร 

สถานที่จัดระบบการดูแลความสะอาด โดยจัดระบบที่ทิ้งขยะภายในมหาวิทยาลัยและภายในอาคารสถานที่ 
ตางๆ โดยข้ันตอนแรกจะดําเนินการจัดที่ทิ้งขยะใหเปนระเบียบ ดูแลทําความสะอาดงายและเพียงพอ 
ข้ันตอนตอไปมอบหมายผูบริหาร และเจาหนาที่ของแตละคณะดูแลในพื้นที่ที่รับผิดชอบใหเปนระเบียบ 
เรียบรอย มีเปาหมายใหระบบเสร็จสิ้นภายในเดือนกุมภาพันธ 2554 

มติท่ีประชุม 
รับทราบ 

ปดประชุมเวลา เวลา 16.00 น. 

รศ.วันทนีย  แสนภักดี ผูตรวจบันทึกการประชุม 
นางสาวภัครินทร  ภิญญา ผูบันทึกการประชุม 
นางสาวปยะนุช  แสงมะฮะหมัด ผูบันทกึการประชุม


