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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ 13/2553 

วันอังคารที่  3 สงิหาคม 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.  นายจิรศกัดิ์  ชุมวรานนท  รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา  กรรมการ 
4.  ผศ.ดร.วิมลพรรณ  รุงพรหม  รองอธิการบดีฝายวิชาการ  กรรมการ 
5.  ดร.ชิดชยั  สนั่นเสยีง  รองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ  กรรมการ 
6.  นายสุนทร  โภชฌงค  รองอธิการบดีฝายกิจการนักศกึษา  กรรมการ 
7.  ดร.อมรรัตน  สนั่นเสยีง  คณบดีคณะครุศาสตร  กรรมการ 
8.  ผศ.วิชชุกร  นาคธน  คณบดีคณะมนษุยศาสตรและสงัคมศาสตร  กรรมการ 
9.  รศ.ลํายอง  ปลั่งกลาง  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  กรรมการ 
10. ผศ.อราม  ชนะโชติ  (แทน)คณบดีคณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี  กรรมการ 
11. ผศ.จินตนา  เวชมี  ผูอํานวยการสถาบันวจิัยและพัฒนา  กรรมการ 
12. นางพันทพิา  มาลา  ผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา  กรรมการ 
13. นายชยัพฤกษ  ชูดํา  ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี 

สารสนเทศ  กรรมการ 
14. ดร.ภควดี  สุขอนันต  ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการ 

บัณฑิตศึกษา  กรรมการ 

ผูไมมาประชมุ 
นายทวีศักดิ์  จริตควร  ผูชวยอธิการบดีฝายบริหาร  กรรมการ 

ผูเขารวมประชุม 
นางสุนทรี  โพธิกุล



การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  ครั้งท่ี  14 

[2-3] 

เปดประชุม เวลา 13.30 น. 
ประธานพิจารณาจํานวนกรรมการที่มาประชุมและเห็นวาครบองคประชุมแลวจึงเปด 

การประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ 

ระเบียบวาระที่ 1.1  คณะกรรมาธิการจากวุฒิสภาขอใชสถานที่เพื่อจัดเสวนา 
ในหัวขอเรื่องมรดกโลกของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

สาระสําคัญโดยยอ 
คณะกรรมาธิการจากวุฒิสภาไดติดตอขอใชสถานที่เพื่อจัดเสวนาในหัวขอเรื่องการ 

พัฒนามรดกโลกของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันศุกรที่ 27  สิงหาคม  2553  ณ หอประชุม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  กิจกรรมนี้จัดโดยวุฒิสภาซึ่งไดดําเนินการตอเนื่องมาทุกป 
โดยมีเปาหมายเพื่อระดมความเห็นเกี่ยวกับการพัฒนามรดกโลกโดยกลุมเปาหมายคือทุกภาคสวนใน 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  จึงขอเรียนเชิญผูบริหารและคณาจารยของมหาวิทยาลัยเขารวมกิจกรรม 
ในครั้งนี้ดวย  เปาหมายผูเขารวมเสวนาจํานวน 400-500 คน 

มติ/ความเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 1.2  การทําแผนแมบทของมหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

สาระสําคัญโดยยอ 
ในชวงที่ผานมามหาวิทยาลัยไดรับแจงจากที่ปรึกษาเกี่ยวกับการทําแผนแมบทวาจะ 

จัดทําแบบจําลองของแผนแมบทใหกับมหาวิทยาลัยโดยใหตัดสินใจวาจะใชมาตราสวนเทาใด 
ในการทําตัวแบบจําลองและไดแจงไปยังที่ปรึกษาแลววาจะใชมาตราสวน 1:  500  ใน 3 พื้นที่ คือ 
พื้นที่มหาวิทยาลัยจํานวน 169 ไร พื้นที่อูทองจํานวน 27 ไร พื้นที่อางทองจํานวน 10 ไร ซึ่งจะนํา 
ขอมูลนี้ไปเตรียมการเพื่อจัดทําแผนแมบทและทําการประชาพิจารณตอไป 

มติ/ความเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 1.3  การเสนอขอแปรญัตติงบประมาณรายจายประจําป 2554 

สาระสําคัญโดยยอ 
มหาวิทยาลัยไดทําเรื่องขอแปรญัตติงบประมาณรายจายประจําป 2554 โดยสงเรื่อง 

ผานสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไปที่กระทรวงศึกษาธิการและจากกระทรวงศึกษาธิการ 
ไดทําเรื่องสงไปยังสํานักงบประมาณเรียบรอยแลว ซึ่งมหาวิทยาลัยยังไมทราบผลการพิจารณา 
ในการนี้มหาวิทยาลัยไดทําสําเนาสงไปยังกระทรวงศึกษาธิการเพื่อพิจารณาขอแปรญัตติโดยสําเนา 
เรื่องสงไปยังกรรมาธิการวิสามัญงบประมาณของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สส.วิทยา  บูรณศิริ 
ใหรับทราบอีกทางหนึ่งวาขณะนี้มหาวิทยาลัยไดทําเรื่องขอแปรญัตติงบประมาณรายจายประจําป 
2554 จํานวนเงิน  85 ลานบาท มีจํานวน 4 รายการ ไดแก รายการที่ 1 ซอมปรับปรุงอาคาร 8 
(อาคารนาฎศิลป) จํานวน 35 ลานบาท รายการที่ 2 อาคาร 9 (อาคารคหกรรม) จํานวน 35 ลานบาท 
รายการที่ 3 อาคาร 13 (อาคารดนตรี) จํานวน 10 ลานบาท  รายการที่ 4 ปรับปรุงรั้วมหาวิทยาลัย 
จํานวน 5 ลานบาท  รวมทั้งสิ้นจํานวน 85 ลานบาทในระหวางนี้เปนชวงที่กรรมการวิสามัญพิจารณา 
งบประมาณรายจายประจําปของสภา ซึ่ ง ยั ง ไมท ราบว าจะได รับการพิจ ารณาหรือไม 
แตมหาวิทยาลัยไดเสนอเขาสูระบบงบประมาณทุกสวนแลวหากไมไดในปนี้ในปตอไปก็จะนํามาเปน 
ฐานขอมูลเพื่อนําเสนอตอไป 

มติ/ความเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 12/2553 

สาระสําคัญโดยยอ 
เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย นํา เสนอรายงานการประชุม 

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่  12/2553  เพื่อขอใหที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร 
มหาวิทยาลัยพิจารณารับรองรายงานการประชุม 

ความเปนมา/เรื่องเดิม/ขอเท็จจริง 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยไดมีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

ครั้งที่  12/2553  เมื่อวันอังคารที่  13 กรกฎาคม 2553 ณ หองประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พระนครศรีอยุธยา
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ขอเสนอ/ญัตต ิ
ขอรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่  12/2553 

เมื่อวันอังคารที่ 13 กรกฎาคม  2553 ณ หองประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

มติท่ีประชุม 
รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2553 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งท่ี 12/2553 

-ไมมี- 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4.1 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะครุศาสตร 

สาระสําคัญโดยยอ 
1.  วันที่ 3 สิงหาคม 2553  คณะผูบริหารจากคณะครุศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

จังหวัดกาญจนบุรีไดมาศึกษาดูงานเรื่องการบริหารจัดการโรงเรียนสาธิตปฐมวัย 
2.  วันที่ 5 สิงหาคม  2553  ชวงเชาจะมีการทําบุญตักบาตรตามโครงการพี่ชวนนอง 

ทําบุญ     คร้ังที่ 3 ขอเรียนเชิญคณาจารยและคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยทุกทานรวมทําบุญ 
ในเวลา 07.30 น.

3.  วันที่ 5 สิงหาคม  2553  คณะครุศาสตรจะเขารับการประเมินการประกันคุณภาพ 
ภายใน 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4.2  เรื่องนําเสนอเพือ่ทราบจากคณบดีคณะมนุษยศาสตรและ 
สังคมศาสตร 

สาระสาํคัญโดยยอ 
การจัดงานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรวิชาการ  ในวันที่ 26-27 สิงหาคม  2553 

ณ อาคาร 100 ป มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
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มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4.3  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

สาระสาํคัญโดยยอ 
1.  วันที่ 4 สิงหาคม 2553 จัดประชุมทําแผนยุทธศาสตร 15ป 
2.  วันที่ 11 สิงหาคม 2553 บริการทางวิชาการใหกับนักศึกษาคุณธรรมจริยธรรมตามแนว 

เศรษฐกิจพอเพียง ณ อาคาร 100ป และการอบรมบุคลิกภาพของนักศึกษาซึ่งเปนนักศึกษาคนละกลุมกัน 
3.  วันที่ 30-31 สิงหาคม 2553 ทบทวนแผนยุทธศาสตร 15ป ณ จังหวัดนครนายก 
4.  วันที่ 14-16  ตุลาคม  2553  คณะผูบริหารและฝายวิเทศสัมพันธของมหาวิทยาลัย 

ทองเที่ยวเวจะมาเจรจากับมหาวิทยาลัย รายละเอียดคณะจะแจงใหทราบอีกครั้งหนึ่ง 
5.  ชื่ออาคารของคณะวิทยาการจัดการ ทางคณะขอเสนอชื่อใหมจากอาคาร 41 เปน 

อาคาร 25ป คณะวิทยาการจัดการ หรือ 25ป ควจ. ซึ่งคณะจะขอปรึกษาอีกครั้งหนึ่ง 
6.  ผลการประเมินการประกันคุณภาพภายในของคณะอยูในระดับ 2.05 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4.4  เรื่องนําเสนอเพือ่ทราบจากคณบดีคณะวิทยาศาสตรและ 
เทคโนโลย ี

สาระสําคัญโดยยอ 
-ไมมี- 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
-ไมมี- 

ระเบียบวาระท่ี 4.5  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา 

สาระสําคัญโดยยอ 
1.  วันที่ 6  สิงหาคม  2553  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการดานประวัติศาสตรทองถิ่นจังหวัด
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พระนครศรีอยุธยา ณ เรือนไทย สถาบันอยุธยาศึกษา ซึ่งจะนําผูเขารวมอบรมไปศึกษาดูงาน ณ  ชุมชน 
มุสลิมบานคลองตะเคียน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

2.  วันที่ 9 สิงหาคม 2553  โครงการสรางอัตลักษณดานอยุธยาศึกษา : ภูมิปญญาทองถิ่น 
ณ หองประชุมศูนยการศึกษาพิเศษ 

3.  วันที่ 9  สิงหาคม  2553 ประชุมประธานเครือขาย 5 ภาค เพื่อเตรียมความพรอมการจัด 
ประชุมประจําปเครือขายหนวยอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่น พ.ศ. 2553ณ โรงแรมกรุงศรี 
ริเวอร  จังหวัดพระนครศรีอยุธยาในวันที่ 27-28สิงหาคม 2553 

4.  ผลการตรวจประเมินหนวยงานภายใน สถาบันอยุธยาศึกษาอยูในภาพรวม2.44 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4.6  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ 
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

สาระสําคัญโดยยอ 
1.  วันที่ 5  สิงหาคม  2553  จะมีการประเมินหนวยงานภายในเปนหนวยงานสุดทาย 

ในชวงบาย 
2. วันที่  10-11  สิงหาคม  2553  เปนวันสัปดาหหองสมุดขอเรียนเชิญผูบริหารและ 

คณาจารย  ทุกทานเลือกซื้อหนังสือ และชมกิจกรรมจากโรงเรียนที่เคยใหความชวยเหลือในเรื่องของ 
หองสมุดจะจัดการแสดงและนิทรรศการมารวมดวย ณ บริเวณอาคาร 317 และอาคารบรรณราชนครินทร 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4.7  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผูอํานวยการสถาบันวิจัยและ 
พัฒนา 

สาระสําคัญโดยยอ 
1. สถาบันวิจัยและพัฒนาขณะนี้อยูระหวางรับการประเมินการประกันคุณภาพภายใน
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2. บันทึกขอตกลงความรวมมือ การเสริมสรางกลุมอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถิ่น 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฎจํานวน 27 แหง มหาวิทยาลัยไดทํา MOU  เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2553 
สถาบันวิจัยยังไมเห็น MOU ฉบับนั้น  อธิการบดีแจงวา  ยังมีขอผิดพลาดและนํากลับไปแกไขอยูใน 
ขณะนี้  สถาบันเสริมสรางกลุมอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถิ่นเปนของสถาบันคลังสมอง 
โดยมี ดร.ปยะวัฒน  บุญหลงเปนผูอํานวยการสถาบัน  และผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
นําเสนอใหมหาวิทยาลัยเปนเจาภาพ  เรื่องการจัดการงานวิจัยเพื่อสรางคนในกลุมอุดมศึกษา  จึงขอ 
เชิญชวนคณะตางๆ รวมทํางานในครั้งดวย 

3.  (ราง) ความคิดการจัดการงานวิจัยเพื่อ “สรางคน” โดยกลุมอุดมศึกษาทองถิ่น : 
สูความเชี่ยวชาญเพื่อการประกอบอาชีพที่พึ่งตนเองในพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา 
และมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทรไดรับคัดเลือกเปนตัวแทนภาคกลาง  ทํางานวิจัยพัฒนาเชิง 
พื้นที่ โดยใหมหาวิทยาลัยเปดเวทีหารือเพื่ อจัดการศึกษาพัฒนาคนเขาสู งานในจังหวัด 
พระนครศรีอยุธยาไดอยางไร  ไดเขารวมประชุมเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2553 ที่ผานมา 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.8  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผูอํานวยการสํานักงาน 
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 

สาระสําคัญโดยยอ 
-ไมมี- 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
-ไมมี- 

ระเบียบวาระที่ 4.9  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผูอํานวยการสํานักงานอธิการบด ี

สาระสําคัญโดยยอ 
1.  สรุปรายชื่อผูสมัครเขารับการคัดเลือกเพื่อรับโอนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

ตามที่มหาวิทยาลัยประกาศรับสมัครเพื่อรับโอนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศกึษามาดาํรงตาํแหนงวชิาการ 
(อาจารย) ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 139 ประกาศ ณ วันที่ 6 กรกฏาคม 2553 
รับสมัครตั้งแตวันที่ 7-30 กรกฎาคม 2553นั้น  สิ้นสุดเวลาการรับสมัครแลว ปรากฏวามีผูมาสมัครจํานวน 1ราย
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คือ นายพรเทพ  รูแผน  เปนอาจารยจากมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค  จบปริญญาเอกครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
(ค.ด.) สาขาวิชาเอก บริหารการศึกษาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  โดยประสงคขอโอนในตําแหนงอาจารย 
สังกัดคณะครุศาสตร 

2.  ผลการประเมินคุณภาพภายในของสํานักงานอธิการบดีในภาพรวมอยูในระดับ 2.30 
อยูในระดับดี 

3.  การสอบ กพ. ในวันอาทิตยที่ 8 สิงหาคม 2553 ซึ่งคณะกรรมการบริหารเปนคณะกรรมการ 
กองกลางทุกทาน  เรียนเชิญทุกทานมาปฏิบัติหนาที่ในเวลา 07.30 น. เปนตนไปเพื่อแจกขอสอบโดยมี 
สถาบันการศึกษาอ่ืนอีกจํานวน 6แหงที่จะตองมารับขอสอบจากมหาวิทยาลัย 

4.  สถาบันพระปกเกลาจะรับสมัครเขาศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรแนวคิดพื้นฐาน 
การจัดการความขัดแยงและนักเจรจาไกลเกลี่ยใชระยะเวลาในการอบรมจํานวน 5 เดือน คุณสมบัติ 
ของผูสมัครเขารับการอบรมตองเปนขาราชการตั้งแตระดับ 5 ขึ้นไป ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการมีสวนรวม 
ของประชาชน  เปนผูนําทองถิ่นตาง ๆ ตองมีเวลาเรียนอยางนอย 70 เปอรเซ็นตและมีการสอบ 
ปากเปลา  หากทานใดสนใจสามารถติดตอสอบถามไดที่ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4.10  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีและผูชวย 
อธิการบดี 

ระเบียบวาระท่ี 4.10.1  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝายบริหาร 

สาระสําคัญโดยยอ 
-ไมมี- 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
-ไมมี-
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ระเบียบวาระท่ี 4.10.2  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝายวางแผน 
และพัฒนา 

สาระสําคัญโดยยอ 
1.  การประกันคุณภาพการศึกษาภายในและเกณฑการประเมิน  ขณะนี้กําลังประกัน 

คุณภาพการศึกษาภายในของป 2552  แตขณะนี้เกณฑการประเมินของป 2553 ไดออกมาแลว 
รอบระยะเวลาเริ่มตนตั้งแตตนปการศึกษา  กองนโยบายและแผนโดยกลุมงานประกันคุณภาพไดนําคูมือ 
ประกันคุณภาพภายใน ป 2553 ลงเวปไซตเรียบรอยแลวและจะจัดทําสําเนาสงเปนฮารดกอปป 
ใหหนวยงานตางๆ อีกครั้งหนึ่ง 

2.  กําหนดการตางๆที่กองนโยบายและแผนไดแจงไปขอใหเครงครัดในเรื่องของกําหนดการ 
การซื ้อจ างและการเบ ิกจ าย   ว ันส ุดท ายของการขอซื ้อจ างค ือว ันที ่  20  ส ิงหาคม  2553 
และเบิกจายคือวันที่ 31 สิงหาคม 2553  มหาวิทยาลัยขอยืนยันในเรื่องของกําหนดการนี้เพราะ 
ตองการบริหารเรื่องการเงินเพื่อรักษาวินัยทางดานการเงิน 

3.  กองนโยบายและแผนไดสงหนังสือไปยังหนวยงานของทาน  เพื่อใหคําปรึกษาสอบถาม 
ปญหาสภาพตางๆ ใหคําแนะนําในการจัดทําแผนและโครงการของปงบประมาณ  2554  และ 
แผนยุทธศาสตร 15 ป  หากหนวยงานใดไดรับหนังสือแลวใหตอบกลับสงมาที่กองนโยบายและแผนดวย 

4.  โครงการงบประมาณป 2554  จะทําการพิจารณาใหเสร็จสิ้นภายในเดือนสิงหาคม 
2553 เพื่อจะไดกําหนดสงใหสภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบภายในเดือนกันยายน 2553 เพื่อใชใน 
เดือนตุลาคม  2553 ชวงตนปงบประมาณ 

5.  กองกลางไดสงเอกสารคําสั่งมอบหมายใหหนวยงานและผูบริหารกํากับดูแลรับผิดชอบ 
อาคารสถานที่  ในฐานะที่ทานเปนผูดูแลมีสิทธิเสนอโครงการปรับปรุงพัฒนาส่ิงที่อยูภายในความ 
รับผิดชอบของทาน  ใหเสนอเพื่อรวบรวมจัดทําแผนโครงการในป 2554  โดยเฉพาะโครงการที่เกี่ยวกับ 
นักศึกษา มหาวิทยาลัยจะพิจารณาอยูในอันดับตนๆ  ใหเสนอไมเกินกลางเดือนสิงหาคม 2553 ซึ่งอยูใน 
ระหวางรวบรวมและวิเคราะหโครงการ 

6.  ขอมูลการจัดทําแผนตาง ๆ รวมทั้งเอกสารตาง ๆ ที่อธิการบดีไดมอบใหทั้งหมดอยูใน 
รูปแบบของซอฟไฟล อยูในเวปไซดของกองนโยบายและแผน  ซึ่งแผนตางๆ ทุกแผนอยูในเวปไซดทั้งหมด 
กรณีที่ตองการขอมูลเพิ่มเติม  และขอความรวมมือในการศึกษาขอมูลตาง ๆ ดวย 

อธิการบดี  นําเสนอเพิ่มเติมวา  ขณะนี้มหาวิทยาลัยเบิกจายงบประมาณไมเปนไปตามแผน 
ที่กําหนดไวมหาวิทยาลัยจึงมีความจําเปนจะตองเบิกจายงบประมาณใหเสร็จสิ้นในปงบประมาณ 2553 
ดังนั้นวันที่  31  สิงหาคม  2553  จะไมรับเรื่องขอดําเนินการซื้อจางเพื่อที่จะไดมีเวลา 1 เดือน  ในการ
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จัดการเกี่ยวกับงบประมาณ  และมหาวิทยาลัยไดใหการไฟฟามาทําการสํารวจงบประมาณการติดตั้ง 
ไฟฟาอาคารใหม  ขณะนี้ไดเสนองบประมาณรอบ 6 เดือนแรก เปนจํานวนเงิน 1,4000,000  บาท 
แตมหาวิทยาลัยยังไมมียอดเงินจํานวนนี้   ดังนั้นโครงการใดที่ใชเงินงบประมาณไมทันมหาวิทยาลัย 
จะจัดการเพื่อนํามาติดตั้งไฟฟาอาคารใหม เนื่องจากในปงบประมาณ 2554 ไมสามารถดําเนินการ 
ไดทันเวลา และมีราคาสูงกวาป 2553 เนื่องจากเลยชวงเวลาที่การไฟฟายืนราคา  เพื่อเปนการประหยัด 
งบประมาณจึงตองรีบดําเนินการในปงบประมาณ 2553 เพื่อใหไดราคาที่ถูกลงกวาปงบประมาณ 2554 
โครงการใดที่กําหนดดําเนินการตั้งแตไตรมาสที่สองและไตรมาสที่สามตองตัดโครงการออกไป 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4.10.3  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝายวิชาการ 

สาระสําคัญโดยยอ 
1.  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดประชาสัมพันธหลักสูตรการปฏิบัติการ 

จิตวิทยาฝายอํานวยการ เขาฝกอบรมที่สถาบันวิชาการปองกันประเทศ กองบัญชาการกองทัพไทย 
เปดการศึกษาหลักสูตรการปฏิบัติการจิตวิทยาฝายอํานวยการ รุนที่ 108  และรุนที่ 109 ระยะเวลา 
ศึกษารุนละ 17 สัปดาห ณ หองบรรยายสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง  บริเวณวิทยาลัยปองกัน 
ราชอาณาจักร  ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ 

2.  ผลการหารือระหวางรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศกับรัฐมนตรีชวยวาการ 
กระทรวงศึกษาธิการจีน เมื่อวันที่ 30  มิถุนายน  2553  สรุปสาระสําคัญของการหารือได ดังนี้ 

2.1 การขยายอายุความตกลงรับรองวุฒิการศึกษาระหวางไทยกับจีน 
2.2 การเพิ่มรายชื่อสถาบันอุดมศึกษาไทยในเว็บไซตของกระทรวงศึกษาธิการจีน 
2.3 การจัดตั้งคณะทํางานรวมดานการศึกษาไทย-จีน 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ
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ระเบียบวาระท่ี 4.10.4  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝายวิจัยและ 
บริการวิชาการ 

สาระสําคัญโดยยอ 
มหาวิทยาลัยรับเปนหนวยรับฟงความคิดเห็นในระดับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อลด 

ความเหลื่อมล้ําดานเศรษฐกิจและสังคม  ดําเนินการจัดในวันที่ 9  กันยายน  2553 มีผูเขารวมจํานวน 
6 กลุม คือ 1. ผูประกอบอาชีพอิสระ 2. สภาองคกรชุมชน 3. องคกรพัฒนาเอกชนและประชาคม 4. เด็ก 
และเยาวชน 5. องคการปกครองสวนทองถิ่น  6. ธุรกิจเอกชน มีผูเขารวมจํานวน 200  คน เพื่อเปนการ 
ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลเรื่องการปฏิรูปประเทศไทยโดยคุณหญิงสุพัตรา  มาศดิตถ  มอบหมาย 
สถาบันวิจัยและพัฒนาเปนผูดําเนินการ โดยใชหอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ใหงบประมาณในการจัดกิจกรรมจํานวน  5,000 บาท  ขอเชิญคณะกรรมการบริหารรวมงานเพื่อระดม 
ความคิดเห็นวาอยุธยามีปญหาดานเศรษฐกิจและสังคมอยางไร เพื่อหาแนวทางแกไข 

มติ/ความเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4.10.5  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝายกิจการ 
นักศึกษา 

สาระสําคัญโดยยอ 
การแตงกายนักศึกษา ขอความรวมมือจาก คณะผูบริหารและอาจารยผูสอนใหปฏิบัติ 

ตามระเบียบกฎเกณฑที่หารือไว 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4.10.6  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผูชวยอธิการบดีฝายบริหาร 

สาระสําคัญโดยยอ 
มหาวิทยาลัยไดจัดสง (ราง) แผนแมบทจากบริษัทที่ปรึกษาออกแบบสงใหแกบุคลากร 

ทุกคณะไดพิจารณาเพื่อนําขอมูลมาจัดประชุมประชาพิจารณ โดยวันที่ 11  สิงหาคม  2553 จะมีการ
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ประชุมคณาจารย  เจาหนาที่ และบุคลากรทุกภาคสวนมารวมพิจารณา (ราง) แผนแมบทซึ่งจะ 
ประมวลจากขอมูลจากทุกภาคสวนที่ไดใหความเห็นมาเปนขอมูลประกอบในการประชุม 

มติ/ความเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องนําเสนอเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระท่ี 5.1  พิจารณาการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลาง 
และภาคตะวันออก ปการศึกษา 2553 

สาระสําคัญโดยยอ 
กระทรวงศึกษาธิการ  โดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ไดมอบหมายให 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 และ เขต 2 รวมกันเปนเจาภาพจัดงาน 
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ภาคกลางและภาคตะวันออก ประจําปการศึกษา 2553 ระหวางวันที่ 27-29 
ธันวาคม  2553  ซึ่งจะมีครูและนักเรียนจาก 50 เขตพื้นที่การศึกษา (26 จังหวัด) มารวมกิจกรรม ดังนี้ 

1.  การประกวดศักยภาพดานวิชาการนักเรียนปกติและเด็กมีความตองการพิเศษ 
ระดับปฐมวัย ถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย รวม 140 กิจกรรม 

2.  การจัดนิทรรศการการเรียนรู 
3.  การทัศนศึกษาแหลงการเรียนรูจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
4.  การแสดงความสามารถของนักเรียนบนเวที 
5.  การนําเสนอผลงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สําหรับกิจกรรมการจัดนิทรรศการการเรียนรู  นับเปนกิจกรรมหนึ่งที่มีความสําคัญ 

ซึ่งจะตองเตรียมการและจัดแสดงตั้งแตวันที่ 17-29  ธันวาคม  2553 ณ บริเวณบึงพระราม  เพื่อให 
ทุกหนวยงานทั้งทางราชการ รัฐวิสาหกิจและเอกชน  ไดมีสวนรวมในการจัดนิทรรศการแสดงผลงาน 
ที่นาภาคภูมิใจ  จึงขอเชิญมหาวิทยาลัยรวมจัดนิทรรศการในครั้งนี้  สามารถขอแบบฟอรมใบตอบรับ 
ไดที่กองบริการการศึกษาและสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 

ขอเสนอ/ญัตต ิ
พิจารณาการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลาง และภาคตะวันออก ปการศึกษา2553
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มติ/ความเห็นของท่ีประชุม 
เห็นชอบ  การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลาง และภาคตะวันออก ปการศึกษา 2553 

โดยมอบหมายใหคณะครุศาสตรเปนหนวยงานหลักและคณะตาง ๆ เปนผูรวมกิจกรรมการจัดงาน 
โดยมีคณะกรรมการซึ่งประกอบดวยคณะและสวนงานราชการตางๆ  เปนคณะกรรมการและ 
มอบหมายใหคณะเสนอชื่อเพื่อจัดทําคําสั่งแตงตั้งกรรมการรวมจัดงานในครั้งนี้   ในสวนของ 
มหาวิทยาลัย  มีหนาที่รวมจัดนิทรรศการและอํานวยความสะดวกในการใชสถานที่  เปนกรรมการรวม 
จัดงานและเรื่องการสอดแทรกการประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยในการรวมงานครั้งนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 5.2  พิจารณาโครงการจัดสัมมนานานาชาติ เรื่องพระนครศรีอยุธยา 
สยาม - กับโลกตะวันตก: 2054-2554 กําหนดจัดกิจกรรมในป 
งบประมาณ 2554 

สาระสําคัญโดยยอ 
สถาบันอยุธยาศึกษา  ขอนําเสนอโครงการจัดสัมมนานานาชาติ  เรื่อง พระนครศรีอยุธยา 

สยาม-กับโลกตะวันตก: 2054-2554  กําหนดจัดกิจกรรมในปงบประมาณ 2554  มีรายละเอียด ดังนี้ 
1.  รูปแบบการจัดกิจกรรม 
2.  จํานวนงบประมาณ 
3.  หนวยงานที่เขารวมกิจกรรมและขอสนับสนุนงบประมาณ 

ขอเสนอ/ญัตต ิ
พิจารณาโครงการจัดสัมมนานานาชาติ เรื่อง พระนครศรีอยุธยาสยาม-กับโลกตะวันตก: 

2054-2554 กําหนดจัดกิจกรรมในปงบประมาณ 2554 

มติ/ความเห็นของท่ีประชุม 
เห็นชอบในหลักการ โครงการจัดสัมมนานานาชาติ เรื่อง พระนครศรีอยุธยาสยาม- 

กับโลกตะวันตก: 2054-2554 กําหนดจัดกิจกรรมในปงบประมาณ 2554 โดยใหสถาบันอยุธยาศึกษา 
พิจารณาความเหมาะสมการจัดระบบงบประมาณใหสอดคลองกับกิจกรรม
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ระเบียบวาระท่ี 5.3 พิจารณา(ราง) ระเบียบสภามหาวิทยาลัย เรื่อง อัตรา 
เงินเดือนครูโรงเรียนสาธิต พ.ศ. 2553 

สาระสําคัญโดยยอ 
ดวยโรงเรียนสาธิตมีการจางครูที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  และครูที่มีวุฒิ 

ปริญญาตรี (5 ป)  ซึ่งปจจุบันยังไมมีบัญชีเงินเดือนเพื่อใชในการจาย  ดังนั้นเพื่อใหการจายเงินเดือน 
ใหกับครูโรงเรียนสาธิตเปนไปตามฐานเงินเดือนขั้นต่ําที่ ก.พ.กําหนด  คณะครุศาสตร    จึงขอเสนอ 
ราง ระเบียบ เรื่อง อัตราเงินเดือนครูโรงเรียนสาธิต พ.ศ. 2553  เพื่อใชในการจายเงินเดือนตอไป 

ขอกฎหมาย 
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 18  สภามหาวิทยาลัย 

มีอํานาจและหนาที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของมหาวิทยาลัย  และโดยเฉพาะใหมีอํานาจและหนาที่ 
(2) ออกกฎ ระเบียบ ประกาศและขอบังคับของมหาวิทยาลัยฯ 

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.  2547  มาตรา 27  ใหอธิการบดีเปน 
ผูบังคับบัญชาสูงสุดและรับผิดชอบการบริหารงานของมหาวิทยาลัย มาตรา 31(1) ใหอธิการบดี 
มีอํานาจและหนาที่บริหารกิจการของมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามกฎหมายฯ 

ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย คณะกรรมการบริหารงาน 
บุคคลประจํามหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551  ขอ 6 ก.บ.ม. มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้ ขอ (2.3) พิจารณา 
กลั่นกรองระเบียบ ขอบังคับและประกาศเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลที่ออกตามความใน 
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547  เพื่อเสนอตอ 
มหาวิทยาลัย 

ขอเสนอ/ญัตต ิ
พิจารณา (ราง) ระเบียบสภามหาวิทยาลัย เรื่อง อัตราเงินเดือนครูโรงเรียนสาธิต พ.ศ. 2553 

มติท่ีประชมุ 
เห็นชอบ (ราง)  ระเบียบสภามหาวิทยาลัย  เรื่อง อัตราเงินเดือนครูโรงเรียนสาธิต 

พ.ศ. 2553 และใหนําเสนอคณะกรรมการบริหารงบประมาณการเงินและนําเสนอกรรมการราง 
กฏหมายตอไป
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ระเบียบวาระที่  5.4 รายงานผลการพิจารณาการจางเหมาบริการรักษาความ 
ปลอดภัย 

สาระสําคัญโดยยอ 
ตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมายใหกองกลาง  สํานักงานอธิการบดี เสนอแตงตั้ ง 

คณะกรรมการพิจารณาการเสนอราคาจางเหมารักษาความปลอดภัย  ของสํานักงานรักษาความ 
ปลอดภัยองคการสงเคราะหทหารผานศึก  ซึ่งกองกลาง  สํานักงานอธิการบดี  ไดดําเนินการเสนอ 
แตงตั้งคณะกรรมการดังกลาวเรียบรอยแลวดังคําสั่งที่ 691/2553 

คณะกรรมการตามคําส่ังดังกลาวไดดําเนินการประชุมเมื่อวันศุกรที่ 30 กรกฎาคม 2553 
ณ หองประชุม 2 เพื่อพิจารณาการเสนอราคาจางเหมาบริการรักษาความปลอดภัย  ของสํานักงาน 
รักษาความปลอดภัย  องคการสงเคราะหทหารผานศึก  โดยคณะกรรมการพิจารณาแลวลงมติ 
เห็นชอบใหรับการเสนอราคาการจางเหมาบริการรักษาความปลอดภัย  บริเวณมหาวิทยาลัยและ 
บริเวณหอพักนักศึกษา (หอพักอูทอง)  สําหรับปงบประมาณ พ.ศ. 2554  จากสํานักงานรักษาความ 
ปลอดภัยองคการสงเคราะหทหารผานศึก  ในราคา 286,100  บาท  ตอเดือนรวมจางเหมาตลอด 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 รวมจางเหมาบริหารตลอดปงบประมาณเปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 3,433,200 
บาท  (สามลานสี่แสนสามหมื่นสามพันสองรอยบาทถวน)  งบประมาณที่ใชสําหรับการจางเหมา 
บริการรักษาความปลอดภัยในปงบประมาณ พ.ศ. 2554  มหาวิทยาลัยไดดําเนินการจัดสรร 
งบประมาณแผนดินไวเรียบรอยแลว 

ขอเสนอ/ญัตติ 
กองกลาง สํานักงานอธิการบดี  ขอรายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการฯ เพื่อ 

นําเสนอตอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบดังนี้ 
1.  เห็นสมควร จางเหมาบริการรักษาความปลอดภัยบริเวณมหาวิทยาลัยและบริเวณ 

หอพักนักศึกษา (หอพักอูทอง) จากสํานักงานรักษาความปลอดภัย  องคการสงเคราะหทหารผานศึก 
2.  เห็นชอบกับการจางเหมาบริการรักษาความปลอดภัยตลอดปงบประมาณ พ.ศ. 

2554 (1  ตุลาคม พ.ศ. 2553-30 กันยายน พ.ศ. 2554  อัตราเดือนละ 286,100 บาท (สองแสนแปด 
หมื่นหกพันหนึ่งรอยบาทถวน) ซึ่งจางเหมาตลอดปงบประมาณเปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 3,433,200 บาท 
(สามลานสี่แสนสามหมื่นสามพันสองรอยบาทถวน)
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3.  มหาวิทยาลัยสามารถดําเนินการจางเหมาบริการรักษาความปลอดภัยจากสํานักงาน 
รักษาความปลอดภัย  องคการสงเคราะหทหารผานศึกไดตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย 
การพัสดุ พ.ศ. 2535  และที่แกไขเพิ่มเติมขอ 26(2) 

4.  เงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ขอใหมีการตกลงรวมกันอีกครั้ง 

มติท่ีประชมุ 
ใหคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบ.) พิจารณารายละเอียดสัญญาการจางและ 

รายละเอียดแนบทายสญัญาที่คณะกรรมการพิจารณาการจางเหมารกัษาความปลอดภัย  โดยใหสง 
รายละเอียดที่ผูอํานวยการกองกลางภายในวันศุกรที่ 6  สงิหาคม  2553 

ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องอ่ืนๆ 
ระเบียบวาระท่ี 6.1  ขอเสนอแนะจากคณบดีคณะมนุษยศาสตร 

สาระสําคัญโดยยอ 
1.  เสนอใหบรรจุวาระการประชุมการกําหนดหลักเกณฑการประเมินพนักงาน 

มหาวิทยาลัยสายสนับสนุนและสายวิชาการ  ในการประชุมครั้งตอไป 
2.  แบบฟอรมขออนุมัติซื้อจางยังไมรัดกุมควรใหมีการหารือในที่ประชุมคณะกรรมการ 

บริหารมหาวิทยาลัยเพื่อปรับแกไขตอไป 

มติท่ีประชุม 
รับทราบ  และมอบหมายใหผู อํานวยการกองกลางสงแบบฟอรมและหลักเกณฑ 

ใหหัวหนาสวนราชการทุกสวนพิจารณาใหความเห็นและปรับปรุงแกไข 

ปดประชุมเวลา เวลา  16.30 น. 
รศ.วันทนีย  แสนภักดี  ผูตรวจบันทึกการประชุม 
นางสาวภัครินทร  ภิญญา  ผูบันทึกการประชุม 
นางสาวนงคราญ  ปนแกว  ผูบันทึกการประชุม 
นางสาวปยะนุช  แสงมะฮะหมดั  ผูบันทึกการประชุม




