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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 17/2553
วันอังคารที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2553 เวลา 13.30-18.00 น.
ณ หองประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
--------------------------------------------------

ผูที่มาประชุม
1. ดร.บูรพาทิศ
2. รศ.วันทนีย
3. นายจิรศักดิ์
4. ดร.ชิดชัย
5. นายทวีศักดิ์
6. ดร.อมรรัตน
7. ผศ.วิชชุกร
8. รศ.ลํายอง
9. รศ.ดร.นพวรรณ
10. นางสาวฤดี
11. นายชัยพฤกษ

พลอยสุวรรณ
แสนภักดี
ชุมวรานนท
สนั่นเสียง
จริตควร
สนั่นเสียง
นาคธน
ปลั่งกลาง
ธีระพันธเจริญ
เสริมชยุต
ชูดํา

12. ดร.ภควดี

สุขอนันต

ผูไมมาประชุม
1. ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุงพรหม
2. นายสุนทร
โภชฌงค
3. ผศ.พันทิพา
มาลา
ผูเขารวมประชุม
1. นางสุนทรี
2. นายสราวุธ

อธิการบดี
รองอธิการบดีฝายบริหาร
รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา
รองอธิการบดีฝายวิจยั และบริการวิชาการ
ผูชวยอธิการบดีฝายบริหาร
คณบดีคณะครุศาสตร
คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
กรรมการ
(แทน) ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กรรมการ
ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
กรรมการ
ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา กรรมการ

รองอธิการบดีฝายวิชาการ
รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา
ผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา

โพธิกุล
คําสัตย

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 18

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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เปดประชุม เวลา 13.30 น.
ประธานพิ จ ารณาจํ า นวนกรรมการที่ ม าประชุ ม และเห็ น ว า ครบองค ป ระชุ ม แล ว จึ ง เป ด
การประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ
ระเบียบวาระที่ 1.1 การรวบรวมงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2554
สาระสําคัญโดยยอ
ในการเตรียมการเสนอรายละเอียดงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2554 ที่ จะ
นําเสนอเขาสภามหาวิทยาลัย ในวันพุธที่ 13 ตุลาคม 2553 ไดแจงใหกองนโยบายและแผนได
รวบรวมโครงการ และงานกิ จ กรรมต า งๆ ของทุก หน ว ยงานที่มี รายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บค า ใช จ า ย
และจัดทําการประมวลเพื่อนําเสนอคณะกรรมการบริหารการเงินและงบประมาณภายในวันจันทรที่
11 กันยายน 2553 จากขอมูลทราบวาไดรับขอมูลจากทุกหนวยงานเกือบครบแลว ยังขาดของ
สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นาจึ ง ไม ส ามารถประมวลผลได ซึ่ ง จะทํ า ให ก ระบวนการพิ จ ารณาล า ช า ไป
ในระหวางนี้กองนโยบายและแผนจะทําหนาที่รวบรวมขอมูลนําเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป
มติ/ความเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 1.2 (ราง) แนวปฏิบัติในการจัดซื้อวัสดุ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2545
สาระสําคัญโดยยอ
ในการจัดซื้ อวั สดุ ลัก ษณะและประเภทเดี ย วกัน การจั ดซื้อ ควรจะเป น การจัด ซื้อรวม
เพื่อที่จะทําใหการจัดซื้อจัดจางมีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงมอบหมายใหกลุมงานพัสดุจัดทําราง
ประกาศมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรี อ ยุ ธ ยา เรื่ อ ง แนวปฏิ บั ติ ใ นการจั ด ซื้ อ วั ส ดุ ประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ. 2554 โดยกําหนดแนวทางในการดําเนินการตาม (ราง) โดยจะจัดทําสํารวจความ
ตองการวั สดุของสวนราชการของแตละหนวยงาน โดยใหทุกหนวยงานแจงมาว าตามแผนงาน
โครงการที่ตั้งไวของแตละหนวยงานทํานั้นมีความตองการวัสดุในชวง 1 ไตรมาสแรก จํานวนเทาใด
ใชในโครงการใด
มติ/ความเห็นของที่ประชุม
รับทราบ
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 18
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ระเบียบวาระที่ 1.3 การเงินงบประมาณป พ.ศ. 2553
สาระสําคัญโดยยอ
การเงินงบประมาณในป พ.ศ. 2553 สวนของเงินบํารุงการศึกษาไมพอจายจํานวน
290,000 บาท สาเหตุเนื่องจากรายไดไมเปนไปตามประมาณการที่ตั้งไวทําใหรายจายเกิน เกิดจาก
การประมาณการจํานวนนักศึกษาที่รับจริงนอยกวาที่ประมาณการไวโดยเฉลี่ยแลวคลาดเคลื่อนไป
จํ า นวน 20 เปอร เ ซ็ น ต และในป นี้ ไ ด ตั้ ง งบประมาณเพิ่ ม เติ ม ในลั ก ษณะโครงสร า งพื้ น ฐาน
จํานวน 10 เปอรเซ็นต เหตุที่ควบคุมเงิน บกศ.ไมไดตามแผนเนื่องจากหนวยงานไดใชจายเงินกอน
ไมเปนไปตามไตรมาสที่กําหนด สรุปคืองบประมาณปกติเงินบํารุงการศึกษาป 2553 ประมาณการ
รายจ า ยไวค รั้ ง แรกจํ า นวน 58 ล า นบาท และขออนุมั ติ ส ภาตั้ ง งบประมาณรายจ า ยเพิ่ ม เติ ม อี ก
จํานวน 11 ลานบาท รวมประมาณการจํานวน 69 ลานบาท และไดรับจริงจํานวน 57 ลานบาท
จ า ยจริ ง จํ า นวน 51 ล า นบาท กั น เหลื่ อ มป จํ า นวน 6 ล า นบาท รวมรายจ า ยมากกว า รายรั บ
จํานวน 290,000 บาท
มติ/ความเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 16/2553
สาระสําคัญโดยยอ
เลขานุ ก ารคณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย นํ า เสนอรายงานการประชุ ม
คณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย ครั้ ง ที่ 16/2553 เพื่ อ ขอให ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ห าร
มหาวิทยาลัยพิจารณารับรองรายงานการประชุม
ความเปนมา/เรื่องเดิม/ขอเท็จจริง
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยไดมีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ครั้ ง ที่ 16/2553 เมื่ อ วั น อั ง คารที่ 14 กั น ยายน 2553 ณ ห อ งประชุ ม 1 มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา
ขอเสนอ/ญัตติ
ขอรั บ รองรายงานการประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย ครั้ ง ที่ 16/2553
เมื่อวันอังคารที่ 14 กันยายน 2553 ณ หองประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มติที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 16/2553
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 18
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ 16/2553
ระเบียบวาระที่ 3.1 มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
สาระสําคัญโดยยอ
จากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 16/2553 เมื่อวันอังคารที่ 14
กันยายน 2553 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มีมติและขอสั่งการใหดําเนินการดังนี้
1. เห็นชอบการพิจารณากรอบโครงสรางศูนยฝกปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ (อาคารสวนหลวง)
เพื่อนําเสนอสภาวิชาการตอไป
อธิการบดีใหขอเสนอแนะคือ
1.1 ปรับปรุงพันธกิจ ใหสอดคลองกับลักษณะงานของศูนยฝกปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ
(อาคารสวนหลวง) โดยยึดรูปแบบตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เกี่ยวกับ
การจัดตั้งหนวยงานภายใน
1.2 กําหนดวิสัยทัศนที่ชัดเจน
1.3 ปรับปรุงโครงสรางใหสามารถทํางานไดรวดเร็วขึ้น
1.4 ปรับปรุงเปาหมายและกระบวนการใหสอดคลองกับพันธกิจ
2. การพิ จ ารณาแก ไ ขข อ บั ง คั บ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรี อ ยุ ธ ยา ว า ด ว ย
คุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการไดมา และอํานาจหนาที่ของหัวหนาภาควิชา พ.ศ. 2549 มีมติใหคงไว
ตามขอบังคับฉบับเดิม
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่ 4.1 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะครุศาสตร
สาระสําคัญโดยยอ
1. คณะครุศาสตรจัดการประชุมคณะกรรมการประจําคณะและเชิญคณะกรรมการสงเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัยเขารวมประชุมดวยพรอมทั้งคณาจารยภายในคณะ เมื่อวันพุธที่ 22 กันยายน 2553 ที่ผานมา
2. วันศุกรที่ 24 กันยายน 2553 โครงการพัฒนาระบบ Teacher T.V. ไดจัดประชุม
ชี้แจงเกี่ยวกับวัตถุประสงคของโครงการและการดําเนินโครงการในฐานะมหาวิทยาลัยเปนสถาบัน
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 18
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แมขายหลักโทรทัศนครูภาคกลางตอนบน มีผูเขารวมประชุมประกอบดวยตัวแทนแตละหลักสูตร
และกระบวนการขับเคลื่อนของโครงการคือตองการใหเผยแพรไปยังครูและคณาจารยที่สอนนักศึกษา
ใหนํา Teacher T.V. ไปใช
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบี ยบวาระที่ 4.2 เรื่ องนํ าเสนอเพื่ อทราบจากคณบดี คณะมนุ ษยศาสตร และ
สังคมศาสตร
สาระสําคัญโดยยอ
-ไมมีมติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
-ไมมี-

ระเบียบวาระที่ 4.3 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
สาระสําคัญโดยยอ
1. คณะวิทยาการจัดการไดรับจดหมายจากมหาวิทยาลัยทองเที่ยวเวเพื่อขออนุญาตเลื่อนวัน
นัดพบเจรจาไปเปนเดือนพฤศจิกายน 2553 ซึ่งรายละเอียดยังไมมีการกําหนด
2. คณะวิทยาการจัดการจะจัดประชุมเพื่อรับฟงความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับการ
ทําแผน 15 ปในวันพุธที่ 6 ตุลาคม 2553
3. คณะวิ ทยาการจั ดการจะจั ดงานเกษี ยณอายุ ราชการอาจารย จํ านวน 4 ท าน ในวั น
พฤหัสบดีที่ 30 กันยายน 2553 จึงขอเรียนเชิญคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยรวมเปนเกียรติแก
อาจารยผูเกษียณ ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.4 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะวิทยาศาสตรและ เทคโนโลยี
สาระสําคัญโดยยอ
1. วั น ที่ 25-26 กั น ยายน 2553 มี ก ารจั ด แข ง ขั น แรลลี่ ข องนั ก ศึ ก ษา กศ.บป.
สาขาชีวะอนามัยและความปลอดภัย เพื่อหาเงินจัดซื้อวัสดุครุภัณฑในสาขา
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 18
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2. วันที่ 27 กันยายน 2553 เวลา 18.00-20.00 น. ไดมีการประชุมรวมกันกับอาจารย
ในคณะเรื่องการทําโครงการวิจัยชุด เรื่องสังคมของผูสูงอายุซึ่งไดรับความรวมมือจากผูที่เกี่ยวของ
อยางมาก
3. นักศึกษาชั้นปที่ 1 สาขาสาธารณสุขชุมชนไดรับทุนจํานวนทุนละ 10,000 บาทจาก
โครงการพิเศษการพัฒนาเด็กดีเดนดานวิทยาศาสตร ซึ่งจะรับรางวัลในประเทศมีทั้งสิ้นจํานวน 9 ทุน
4. วันที่ 5 ตุลาคม 2553 คณะวิทยาศาสตรฯ จะจัดสอบประกันคุณภาพภาษาไทย
และไดมีหนังสือเชิญไปยังคณบดีคณะตางๆ เรียบรอยแลวเพื่อเชิญชวนนักศึกษาเขารวมกิจกรรม
ในครั้งนี้
5. วันที่ 7 ตุลาคม 2553 คณะวิทยาศาสตรฯ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดลอม
ของนักศึกษาที่ไดทุนจากธนาคารจํานวน 30 ทุน
6. สหกิจศึกษาขณะนี้อยูระหวางรวบรวมรายชื่ออาจารยที่ทํางานเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการโครงการและอาจารยผูนิเทศเพื่อจัดอบรมให ทั้งนี้ไดรับการสนับสนุนจากคณะกรรมการ
สงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย กําหนดการจะนําเรียนที่ประชุมใหรับทราบตอไป
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.5 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา
สาระสําคัญโดยยอ
-ไมมีมติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
-ไมมี-

ระเบียบวาระที่ 4.6 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาระสําคัญโดยยอ
1. ตามที่ไดรับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยจัดทําเวปไซตใหกับอาจารยในมหาวิทยาลัย
ทุกทาน ขณะนี้ไดดําเนินการเสร็จเรียบรอยแลวจํานวน 235 เวปไซตแตยังขาดรูปของอาจารยเพื่อนํามา
ทํ าเป น link ให เข าไปคลิ กได ในเวปหน าแรก ในช วงป ดภาคเรี ยนสํ านั กวิ ทยบริ การฯ จะจั ดอบรม
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 18
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ใหกับอาจารยเพื่อทําการปรับปรุง (Up date) ขอมูล โดยจะมีหนังสือแจง User name และ Password
รวมถึงวิธีการใชเปนเฉพาะรายบุคคลใหทุกทานทราบ
2. ระบบการประชาสั มพั นธ ที่ ทํ าการติ ดตั้ งตามคณะต าง ๆ ขณะนี้ ระบบติ ดตั้ งอยู ที่
server data center ซึ่งหากสํานักวิทยบริการฯ จะนําขาวเผยแพรในระบบอาจจะไมเกิดประสิทธิภาพ
เทาที่ควร จึงขอความอนุเคราะหใหหนวยงานที่รับผิดชอบเปนผูนําขาวสารขอมูลตาง ๆ เผยแพรใน
ระบบโดยอาจมีหนวยงานหลักหรือตัวแทนของคณะตาง ๆ เปนผูรับผิดชอบ
ประธานใหขอเสนอแนะคือ
2.1 ใหสงขอมูลประชาสัมพันธมาที่ผูอํานวยการกองกลาง และมอบหมายใหเจาหนาที่
ประชาสัมพันธเปนผูนําขอมูลจากสวนราชการที่ประสงคจะเผยแพรขอมูลเขาสูระบบประชาสัมพันธ
โดยใหหัวหนาสวนราชการพิจารณากลั่นกรองขอมูลนั้นมากอน และใหเจาหนาที่นําเสนอขอมูลตามที่
เห็นชอบ
2.2 ใชวิธีการจัดทําบันทึกขอความนําสง และแนบขอมูลประชาสัมพันธมาดวย
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.7 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
สาระสําคัญโดยยอ
-ไมมีมติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
-ไมมี-

ระเบียบวาระที่ 4.8 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผูอํานวยการสํานักงาน
คณะกรรมการบัณฑิ ตศึ กษา
สาระสําคัญโดยยอ
-ไมมีมติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
-ไมมี-

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 18
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ระเบียบวาระที่ 4.9 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี
สาระสําคัญโดยยอ
1. วันที่ 29 กันยายน 2553 บริษัทรักษาความปลอดภัยบริษัทใหมจะมาลงนามเซ็น
สัญญากับมหาวิทยาลัยและจะเริ่มรับงานในวันที่ 1 ตุลาคม 2553
2. การปดถนนบริเวณหนาอาคาร 2 เนื่องจากอาคารกอสรางของคณะมนุษยศาสตรฯ
จะเทปูนทําหลังคาจึงตองทําการปดถนนบริเวณหนาอาคาร 2 จึงขออภัยในความไมสะดวกใน
การจราจรและที่จอดรถในจุดดังกลาว
3. มหาวิ ท ยาลั ย ได มี ก ารทํ า สั ญ ญาเรื่ อ งการปรั บ ปรุ ง ห อ งน้ํ า ในอาคารต า ง ๆ และ
ปรับปรุงโรงอาหารจะเริ่มดําเนินการตั้งแตวันที่ 5 ตุลาคม 2553 และจะมีการยายโรงอาหารชั่วคราว
ไปอยูที่บริเวณหลังอาคาร 4 โดยจะทําการปดถนนและลานจอดรถหนาอาคาร 4 ซึ่งจะใชเวลาในการ
ปรับปรุงประมาณ 4 เดือน
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.10 เรือ่ งนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีและผูชวยอธิการบดี
ระเบียบวาระที่ 4.10.1 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝายบริหาร
สาระสําคัญโดยยอ
-ไมมีมติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
-ไมมี-

ระเบียบวาระที่ 4.10.2 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา
สาระสําคัญโดยยอ
1. มหาวิทยาลัยจะใชระบบแผนงานงบประมาณระบบใหม SAP ซึ่งระบบนี้จะเริ่มใช
งานจริงในปงบประมาณ 2554 ตั้งแตเดือนตุลาคม 2553 แตจะสามารถคียขอมูลเขาระบบไดจริง
ในเดือนพฤศจิกายน 2553 เนื่องจากเจาหนาที่ยังอยูในชวงของการปดบัญชีของระบบเกาและทาง
ทีมงานบริษัทกําลังดําเนินการโอนตัวเลขงบประมาณตาง ๆ จากระบบเดิมเขาสูระบบใหมจึงตองใช
เวลาประมาณ 1 เดือนในการเตรียมการ ดังนั้นในชวงแรกจึงขอความรวมมือจากหัวหนาหนวยงาน
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 18
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ใหชะลอการซื้อจางและขออนุมัติตัดยอดเดือนตุลาคม 2553 ยกเวนมีความจําเปนกรณีเรงดวนที่ตอง
ทําโครงการหรือการอบรมตางๆ กรณีเรงดวนโดยจะพิจารณาเปนกรณีไป
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.10.3 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝายวิชาการ
สาระสําคัญโดยยอ
-ไมมีมติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
-ไมมี-

ระเบียบวาระที่ 4.10.4 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝายวิจัยและ
บริการวิชาการ
สาระสําคัญโดยยอ
1. ขอเชิ ญ ชวนคณาจารย เ ข า ร ว มการเสนอผลงานวิ จั ย ของราชภั ฏ วิ จั ย ครั้ ง ที่ 2
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในวันที่ 14 -16 มกราคม 2553 ขอเชิญชวนอาจารยทุกทาน
เข า ร ว มงานและส ง บทความวิ จั ย ซึ่ ง ขณะนี้ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรี อ ยุ ธ ยา มี เ พี ย ง
1 เรื่องเทานั้น
2. ผูอํานวยการสํานักงานบัณฑิตศึกษาชวยประสานงานไปยังโปรแกรมวิชาในหลักสูตร
ปริญญาโท นักศึกษาที่จบแลวแตยังไมไดนําบทความไปตีพิมพชวยประสานงานไปยังหลักสูตร
และใหหลักสูตรคัดเลือกมาเพื่อนําผลงานของนักศึกษาจัดสงไปยังมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
มติ/ความเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.10.5 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา
สาระสําคัญโดยยอ
-ไมมีมติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
-ไมมีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 18
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ระเบียบวาระที่ 4.10.6 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผูชวยอธิการบดีฝายบริหาร
สาระสําคัญโดยยอ
1. รายงานความกาวหนาการกอสรางอาคารคณะมนุษยศาสตรฯ ซึ่งกําลังเทโครงสราง
คอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ศ.ล.) คาน และดาดฟารองรับหลังคา โดยโครงสรางหลังคาดําเนินการไปได
30 เปอรเซ็นต อาคารเทคโนโลยีโครงสรางหลังคามุงเสร็จแลว 100 เปอรเซ็นต อาคารสํานักงาน
อธิการบดีโครงสรางหลักและโครงหลังคาขณะนี้ดําเนินการไปได 30 เปอรเซ็นต อาคารคณะวิทยาการ
จั ด การโครงสรา งหลั ง คาและตั ว อาคารเสร็จ เรีย บรอยแล ว ขณะนี้ ไดอ นุมั ติ เ รื่องสี และกระเบื้อ ง
สุขภัณฑตางๆ ซึ่งกําลังดําเนินการติดตั้งอยู
2. ชี้แจงใหคณบดี ทั้ง 3 คณะที่เกี่ยวของกับอาคารใหมซึ่งงานอาคารสถานที่จะเชิญ
ประชุมหลังจากที่สอบนักศึกษาเสร็จเรียบรอยแลวประมาณเดือนตุลาคม 2553 และจะประชุมหารือ
เรื่ อ งจะพั ฒ นาพื้ น ที่ โ ดยรอบอาคารที่ ส ร า งใหม เกี่ ย วกั บ การจั ด ทํ า ลานจอดรถ ทํ า ถนน และ
จัดภูมิสถาปตยตาง ๆ
มติ/ความเห็นของที่ประชุม
รับทราบ ใหจัดเขาในมาสเตอรแพลนเกี่ยวกับภูมิทัศนตางๆ และการกระทําใด
ที่กระทบกับกายภาพของมหาวิทยาลัยใหนําเสนอบรรจุไวในมาสเตอรแพลน ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม
2553 เปนตนไป

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องนําเสนอเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ 5.1 ขอความเห็นชอบแนวทางการใหทุนการศึกษา
สาระสําคัญโดยยอ
ตามบั น ทึ ก ข อ ความของกองบริ ก ารการศึ ก ษา สํ า นั ก งานอธิ ก ารบดี ลงวั น ที่ 30
กรกฎาคม 2553 เรื่อง การใหทุนการศึกษา การฝกอบรม และการดูงาน โดยอธิการบดีมอบหมาย
ใหกองกลางดําเนินการรวบรวมขอมูลการขออนุญาตศึกษาตอของบุคลากรที่ขอสนับสนุนและให
นําเสนอแนวทางการพิจารณาใหคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบนั้น
ขอกฏหมาย
พรบ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 31 (1) ใหอธิการบดีมีอํานาจและหนาที่
บริหารกิจการของมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามกฎหมายฯ
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 18
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ขอเสนอ / ญัตติ
บัดนี้ กองกลาง ได ดํา เนิ น การรวบรวมขอ มูล การขออนุ ญาตศึ ก ษาตอ ของบุ ค ลากร
ที่ขอสนับสนุนทุนจํานวน 4 ราย และขอนําเสนอแนวทางการพิจารณาใหทุนการศึกษา
มติที่ประชุม
เห็นชอบในหลักการ โดยใชโครงสรางและหลักเกณฑระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา วาดวย การใหทุนการศึกษา การฝกอบรม และการดูงาน พ.ศ. 2552 และผนวก
แนวทางที่ยกราง เปนระเบียบเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 วาดวยการสนับสนุนทุนบุคคลากรสายสนับสนุน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และมอบหมายผูอํานวยการกองกลางใหนําเขาที่ประชุม
คณะกรรมการรางกฎหมายพิจารณาและนําเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป

ระเบียบวาระที่ 5.2 พิจารณาการขอขยายอายุสัญญาเชาและการขอยายสถานที่
ติดตั้งอุปกรณรับ-สงสัญญาณโทรศัพท
สาระสําคัญโดยยอ
ตามที่ บริษัท ฮัทชิสัน ซีเอที ไวรเลส มัลติมีเดีย จํากัด ไดเชาสถานที่จากมหาวิทยาลัย
บริเวณดาดฟาอาคารคณะวิทยาการจัดการ และเรียนชี้แจงกับฝายอาคารและสถานที่ ซึ่งทางบริษัท
ตกลงที่จะทําการยายออกจากอาคารคณะวิทยาการจัดการไปยังอาคารสวนหลวง แตเนื่องจากสัญญา
ไดสิ้นสุดมาเปนระยะเวลานานแลว จึงไดแจงใหดําเนินการทําสัญญาและชําระคาเชายอนหลังเสียกอน
จึงจะสามารถดําเนินการตอได
บัดนี้ สัญญาเชาของบริษัทจะสิ้นสุดลงแลว แตเนื่องจากทางบริษัทฯ ติดปญหาในการ
โยกยายอุปกรณสื่อสาร ทางบริษัทจึงใครขอความอนุเคราะหจากมหาวิทยาลัยในการขอขยายอายุ
สัญญาเชาออกไปอีก 12 เดือน เริ่มตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม 2552 จนถึง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2553
โดยบริษัทฯ ตกลงชําระคาเชาเปนรายปในอัตราปละ 50,600 บาท และจะดําเนินการยายอุปกรณ
สื่อสารไปยังอาคารหรือสถานที่ ที่ทางมหาวิทยาลัยฯ พิจารณาอนุญาตใหเขาดําเนินงานตอไป
ขอเสนอ / ญัตติ
พิ จ ารณาการขอขยายอายุ สั ญ ญาเช า และการขอย า ยสถานที่ ติ ด ตั้ ง อุ ป กรณ รั บ -ส ง
สัญญาณโทรศัพท
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มติที่ประชุม
เห็นชอบในหลักการ การขอขยายอายุสัญญาเชาและการขอยายสถานที่ติดตั้งอุปกรณ
รับ-สงสัญญาณโทรศัพท และมอบหมายผูอํานวยการกองกลางเชิญบริษัทมานําเสนอชี้แจงปญหา
เกี่ยวกับคลื่นสัญญาณและตอบขอซักถามของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 5.3 พิจารณาการจัดทําสัญญาการเชาราน 108 SHOP
สาระสําคัญโดยยอ
ตามที่ มหาวิทยาลัยใหความอนุเคราะหเชาพื้นที่แกทาง บริษัท สหพัฒนพิบูล จํากัด
(มหาชน) เพื่อประกอบกิจการคาราน 108 SHOP ณ พื้นที่บางสวนของอาคาร 317 เลขที่ 96 หมูที่ 2
ตําบลประตูชัย อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีกําหนดระยะเวลาตั้งแต
วันที่ 1 มกราคม 2553 ถึงวันที่ 1 มกราคม 2554 ในอัตราคาเชาเปนรายเดือนในอัตราเดือนละ
6,000 บาท (หกพันบาทถวน)
ขอเสนอ / ญัตติ
พิจารณาการจัดทําสัญญาการเชาราน 108 SHOP
มติที่ประชุม
มอบหมายผูอํานวยการกองกลางตรวจสอบขอมูลการใหเชารานจากบริษัทอื่นๆ หาก
ไมตางกันใหดําเนินการตอสัญญาการเชาราน 108 SHOP ได

ระเบี ย บวาระที่ 5.4 พิ จ ารณา(ร า ง) กํ า หนดรายละเอี ย ดวั น ขออนุ มั ติ ซื้ อ -จ า ง
และเบิกจายงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
สาระสําคัญโดยยอ
ตามที่ ก องกลางได รั บ มอบหมายให จั ด ทํ า ร า งประกาศมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรี อ ยุ ธ ยา เรื่ อ งกํ า หนดวั น เสนอขออนุ มั ติ ซื้ อ จ า งและเบิ ก จ า ยประจํ า ป ง บประมาณ
พ.ศ. 2554 โดยกําหนดวา จะตองดําเนินการใหแลวเสร็จ ภายในวันที่ใด เดือนใด รวมทั้งเงื่อนไขอื่น ๆ
ที่เกี่ยวของเพื่อนําเสนอในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบ.) เพื่อพิจารณาและ
ลงนามตอไป นั้น
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ขอกฏหมาย
อาศั ย อํ า นาจตามความในมาตรา 31 (1)(2)(9) แห ง พระราชบัญ ญั ติม หาวิท ยาลั ย
ราชภัฏ พ.ศ. 2547 และพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2503 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2511 แกไขเพิ่มเติม โดยประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่
203 พ.ศ. 2515 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2517 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2534 แกไข
เพิ่มเติม(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2543 ระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547 พระราช
กฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
ขอเสนอ / ญัตติ
พิ จ ารณา (ร า ง) กํ า หนดรายละเอี ย ดวั น ขออนุ มั ติ ซื้ อ -จ า งและเบิ ก จ า ยงบประมาณ
รายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
มติที่ประชุม
เห็ น ชอบ (ร า ง) กํ า หนดรายละเอี ย ดวั น ขออนุ มั ติ ซื้ อ -จ า งและเบิ ก จ า ยงบประมาณ
รายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 และมอบหมายผูอํานวยการกองกลางนําเสนออธิการบดี
ลงนามประกาศตอไป

ระเบี ย บวาระที่ 5.5 พิ จ ารณาการเลื่ อ นค า ตอบแทนพนั ก งานราชการ และ
คาตอบแทนพิเศษ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553
สาระสําคัญโดยยอ
ตามที่มหาวิทยาลัยประกาศผลการประเมินการปฏิบัติงานพนักงานราชการ ครั้งที่ 2 ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2553 เพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นคาตอบแทน และมีผูผานการประเมินรวม 18 ราย และมีสิทธิ
ไดรับการเลื่อนคาตอบแทนตามหลักเกณฑ ดังนี้
หลักเกณฑ
ใหพนักงานราชการไดรับการพิจารณาเลื่อนขั้นคาตอบแทนตามผลการประเมินการปฏิบัติงาน
และตองมีระยะเวลาในการปฏิบัติงานในรอบปที่แลวมีไมนอยกวา 8 เดือน (1 ตุลาคม – 30 กันยายน) เพื่อ
จูงใจใหพนักงานราชการที่ปฏิบัติงานของตนไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดี ในวันที่ 1 ตุลาคม
ของทุกป โดยใหพิจารณาเลื่อนคาตอบแทนดังนี้
1. กลุมงานเทคนิ ค พนั กงานราชการที่จะไดรั บพิ จารณาเลื่อนขั้ นค าตอบแทนประจําป
หนึ่งขั้น ตองเปนผูมีผลการประเมินในระดับดี
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2. กลุมงานบริหารงานทั่วไป พนักงานราชการที่จะไดรับการพิจารณาเลื่อนขั้นคาตอบแทน
จํานวนรอยละ 3-5 จากฐานคาตอบแทนที่ไดรับตองเปนผูมีผลประเมินการปฏิบัติงานในระดับดี
สําหรับพนักงานราชการที่จะไดรับคาตอบแทนพิเศษจํานวนรอยละ 3 ของฐานคาตอบแทน
กอนการเลื่อนขั้นคาตอบแทนในปนั้น ตองมีผลการประเมินในระดับดีเดน ทั้งนี้ตองมีสัดสวนไดไมเกิน
รอยละ 15 ของจํานวนพนักงานราชการในแตละกลุมที่มีคนครองอยู ณ วันที่ 1 กันยายน
ขอกฎหมาย
1. มาตรา 27 มาตรา 31 อธิการบดีมีอํานาจบริหารกิจการของมหาวิทยาลัยใหเปนไปตาม
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศและขอบังคับของทางราชการและของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ใหสอดคลองกับ
นโยบายและวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัย
2. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 หมวด 2 คาตอบแทนและ
สิทธิประโยชน หมวด 3 การประเมินผลการปฏิบัติงาน
3. ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง คาตอบแทนและสิทธิประโยชนของ
พนักงานราชการ
ขอเสนอ / ญัตติ
พิจ ารณาการเลื่อนคา ตอบแทนพนั ก งานราชการ และค า ตอบแทนพิ เ ศษ ประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ. 2553
มติที่ประชุม
เห็นชอบในหลักการ การเลื่อนคาตอบแทนพนักงานราชการ และคาตอบแทนพิเศษ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 และมอบหมายรองอธิการบดีฝายบริหารพิจารณาตามผลการ
ประเมินการปฏิบัติงานพนักงานราชการ ครั้งที่ 2 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยนําขอมูลการ
ลาตางๆ มาประกอบการพิจารณาโดยกําหนดคาคะแนนในสวนตางๆ และจัดเรียงลําดับคะแนน
สู ง สุ ด ที่ 1-3 และให กั น ชื่ อ ผู ไ ด รั บ การพิ จ ารณาค า ตอบแทนพิ เ ศษประจํ า ป ง บประมาณ 2552
จํานวน 3 คนออกกอน
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ระเบียบวาระที่ 5.6 การจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2553
สาระสําคัญโดยยอ
ตามที่มหาวิทยาลัย ไดดําเนินการเจรจาความเหมาะสมของตัวชี้วัด น้ําหนัก ตลอดจน
คาเปาหมาย และเกณฑ การใหคะแนนตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบัน อุดมศึกษา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 แลวนั้น
สํานักงาน ก.พ.ร. ไดดําเนินการตรวจสอบวิเคราะหความเหมาะสมของตัวชี้วัด เปาหมาย
และเกณฑ ก ารให ค ะแนนตามคํ า รั บ รองการปฏิ บั ติ ร าชการของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา ประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ. 2553 แลวและไดจัดสงเอกสารประกอบคํารับรองการปฏิบัติราชการการปฏิบัติ
ราชการเพื่อใชประกอบในการนําเสนอใหอธิการบดีลงนามในฐานะผูจัดทําคํารับรอง และนําเสนอให
นายกสภามหาวิ ท ยาลัย ลงนามรับทราบคํารับรองดังกลาว กอนเสนอเลขาธิก ารคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา เพื่อพิจารณาลงนามในฐานะผูรับคํารับรองตอไป
ขอกฎหมาย
1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารกิจการบานเมืองที่ดี (ฉบับที่ 5) มาตรา 3/1
2. พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
มาตรา 9 และมาตรา 12
ขอเสนอ/ความเห็น
กองนโยบายและแผน โดยกลุมงานประกันคุณภาพ ไดดําเนินการรวบรวมเอกสารที่
เกี่ยวของเพื่อประกอบการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553
1. ขอความเห็นชอบใหที่ประชุมรวมพิจารณาความเหมาะสมของตัวชี้วัด เปาหมายและ
เกณฑ การให คะแนนตามคํ ารั บรองการปฏิ บั ติ ราชการของสถาบั นอุ ดมศึ กษา ประจํ าป งบประมาณ
พ.ศ. 2553
2. เสนออธิการบดีลงนามในคํารับรองการปฏิบัติราชการ และนําเสนอใหนายกสภา
มหาวิทยาลัยลงนามเพื่อรับทราบตอไป
3. เสนออธิการบดีลงนามในคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการกํากับดูแลตัวชี้วัดการปฏิบัติ
ราชการตามคํ า รั บรองการปฏิ บั ติร าชการ ของมหาวิท ยาลัย ราชภัฏพระนครศรี อยุธ ยา ประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ. 2553
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มติที่ประชุม
เห็นชอบการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 และ
มอบหมายกลุมงานประกันคุณภาพนําเสนอใหอธิการบดีลงนามในคํารับรองการปฏิบัติราชการและ
นําเสนอใหนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามเพื่อรับทราบคํารับรองดังกลาว กอนเสนอเลขาธิการ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อพิจารณาลงนามในฐานะผูรับคํารับรองตอไป

ระเบียบวาระที่ 5.7 นําเสนอ (ราง) แผนพัฒนาองคกรประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
สาระสําคัญโดยยอ
ตามที่สํานักงาน ก.พ.ร. ไดจัดสงรายละเอียดแนวทางการจัดทําแผนพัฒนาองคกร ประจํา
ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 พรอมโปรแกรมคํานวณผลการประเมินองคกรดวยตนเองตามเกณฑพัฒนา
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับกาวหนา (Progressive Level) เพื่อประกอบการดําเนินการตาม
คํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553 ในตัวชี้วัดที่ 12 ระดับความสําเร็จของการ
พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ตัวชี้วัดยอยที่ 12.3 ระดับความสําเร็จเฉลี่ยถวงน้ําหนักของการ
จัดทําแผนพัฒนาองคกร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554 นั้น
กองนโยบายและแผน โดยกลุ ม งานประกั น คุ ณ ภาพ ได จั ด ประชุ ม ผู รั บ ผิ ด ชอบ
การดําเนินงานตามตัวชี้วัด เพื่อชี้แจงเกณฑการประเมินคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับกาวหนา
(Progressive Level) และจัดทําเปน (ราง) แผนพัฒนาองคกร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 เมื่อวันศุกร
ที่ 24 กั นยายน 2553 เวลา 09.00 น. ณ ห องประชุ มต นโมก และที่ ประชุ มมี มติ ให นํ าเสนอ (ร าง)
แผนพัฒนาองคกรประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 เสนอเพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยตอไป
ขอกฎหมาย
1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารกิจการบานเมืองที่ดี (ฉบับที่ 5) มาตรา 3/1
2. พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
มาตรา 9 และมาตรา 12
3. ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553
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ขอเสนอ/ความเห็น
กองนโยบายและแผน ขอนําเสนอ (ราง) แผนพัฒนาองคกรประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
เพื่ อ ขอความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย (กบ.) เพื่ อ ดํ า เนิ น การจั ด ส ง ให
สํานักงาน ก.พ.ร. พิจารณาอีกครั้ง
มติที่ประชุม
เห็นชอบ (ราง) แผนพัฒนาองคกรประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 เพื่อดําเนินการจัดสงให
สํานักงาน ก.พ.ร. ตอไป และมอบหมายกองนโยบายและแผนดําเนินการนําตัวชี้วัดความกาวหนา
ผนวกกับแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ป พ.ศ. 2554 และจัดทํากิจกรรมตอบสนองตัวชี้วัดให
ครบถวนเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคตามตัวชี้วัด

ระเบียบวาระที่ 5.8 นําเสนอแนวทางการดําเนินงานจากผลการประเมินประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2554 และระบบการพัฒนาคุณภาพภายใน
สาระสําคัญโดยยอ
ตามที่มหาวิทยาลัยไดดําเนินการตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย ประจําป
การศึ กษา 2552 ซึ่ งได รายงานให สภามหาวิ ทยาลั ยรั บทราบผลการประเมิ น ในการประชุ มสภา
มหาวิทยาลัยครั้งที่ 9/2553 วันที่ 15 กันยายน 2553 ตามหลักเกณฑการพัฒนาระบบคุณภาพภายใน
ไดระบุใหมหาวิทยาลัยตองนําผลที่ไดจากการประเมินมาวิเคราะหและจัดทําเปนแนวทางในการปรับปรุง
องคกรจากผลการประเมิน
กองนโยบายและแผน โดยกลุมงานประกันคุณภาพ ไดรวบรวมขอมูลและวิเคราะหผลจาก
การประเมิน ทุกระบบ ตลอดจนศึกษากรอบแนวทางการประเมินในอนาคต และจัดทําเปนแนวปฏิบัติเพื่อ
ใชในการพัฒนาระบบคุณภาพภายในที่สามารถรองรับการประเมินจากทุกระบบ โดยเชื่อมโยงตัวชี้วัดทุก
ระบบเขาดวยกัน ยึดกรอบการถายทอดยุทธศาสตรการดําเนินงานตามยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยทั้ง 6
ยุ ทธศาสตร และยึ ด หลั ก ในการสื่ อ สารและถ า ยทอดยุ ท ธศาสตร ต ามแผนพั ฒ นามหาวิ ท ยาลั ย
เพื่อนําสูการปฏิบัติที่มีประสิท ธิภาพ และเปนการจัดทํากลยุทธเพื่อรองรับการดําเนินการจัดทํ า
โครงการที่ต อบสนองประเด็ น ยุ ท ธศาสตร ตา ง ๆ โดยใช เทคนิ ควิธี ก ารจัดทํ า แผนที่ ก ลยุ ท ธ หรื อ
Strategy map ซึ่งเปนการนําเอา แนวความคิดเรื่อง Balance Scorecard หรือการบริหารงานเพื่อให
เกิดผลสําเร็จอยางรอบดาน และเปนเหตุเปนผลตอกัน มาเขียนเปนแผนภาพแสดงความสัมพันธของ
มิ ติ ต า ง ๆ อย า งเป น ขั้ น เป น ตอน โดยแผนที่ ยุ ท ธศาสตร จ ะเป น เสมื อ น แผนที่ ที่ จ ะคอยนํ า ทาง
หนวยงานใหสามารถปฏิบัติงานจนบรรลุเปาหมายยุทธศาสตรที่วางไวได
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ขอกฎหมาย
1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารกิจการบานเมืองที่ดี (ฉบับที่ 5) มาตรา 3/1
2. พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
มาตรา 9 และมาตรา 12
3. ตัวชี้วัดการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553
4. ตัวชี้วัดตามเกณฑคุณภาพของ สกอ. (เกณฑใหม)
5. ตัวชี้วัดตามเกณฑประเมินคุณภาพของ สมศ. (เกณฑประเมินคุณภาพภายนอกรอบ 3)
ขอเสนอ/ความเห็น
กองนโยบายและแผน ขอนําเสนอเพื่อพิจารณา ดังนี้
1. แนวทางการดําเนินงานจากผลการประเมิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
2. ระบบการพัฒนาคุณภาพภายใน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554
มติที่ประชุม
เห็ น ชอบในหลั ก การกํ า หนดแนวทางการดํ า เนิ น งานจากผลการประเมิ น ประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ. 2554 โดยกําหนดแนวทางปฏิบตั ิดังนี้
1. ใหศึกษาตัวชี้วัดที่เปนปญหาและจัดลําดับความสําคัญของตัวชี้วัดที่เปนปญหาโดย
รวบรวมขอมูลเพื่อออกแบบแนวทางในการปรับปรุงโดยกําหนดเปนงานโครงการหรือกิจกรรมใหไดผล
งานตามตัวชี้วัดที่ตองการแกไขปญหา
2. ใหหนวยงานที่เกี่ยวของจัดทํารายละเอียดโดยกําหนดแนวทางการปรับปรุงหรือ
พัฒนาตัวชี้วัดใหสอดคลองกับหลักการที่กําหนดไวในแผนงาน

ระเบียบวาระที่ 5.9 พิจารณาสงตัวแทนมหาวิทยาลัยฯ เขารวมประชุมเพื่อลงนาม
ทําความรวมมือระหวางสถาบันอุดมศึกษาไทย และสถาบันอุดมศึกษาไตหวัน
สาระสําคัญโดยยอ
ตามที่ม หาวิ ท ยาลัย ราชภัฏพระนครศรีอยุธ ยา ไดรับ หนัง สือ จากสํา นัก ยุ ท ธศาสตร
อุ ด มศึ ก ษาต า งประเทศสํ า นั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา ขอเชิ ญ ร ว มงานนิ ท รรศการ
การศึกษาระดับอุดมศึกษาของไตหวันระหวางวันที่ 26-29 พฤศจิกายน 2553 ณ สยามพารากอน
และขอเชิญสถาบันอุดมศึกษาไทยที่มีความสนใจในการลงนามความรวมมือดานอุดมศึกษากับ
สถาบันอุดมศึกษาไตหวัน สงตัวแทนเขารวมประชุมในหัวขอ “Taiwan-Thailand Academic
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Cooperation: University and Industry Linkages and Opportunities for Cooperative Education”
ในวันจันทรที่ 29 พฤศจิกายน 2553 ณ โรงแรมสยามซิตี้ เวลา 8.00-17.00 น. โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. วัตถุประสงคเพื่อเปดโอกาสทางการศึกษาระหวางประเทศไทยและไตหวัน
2. ผูเขารวมประชุม
- ตัวแทนสถาบันอุดมศึกษาจากประเทศไทยที่สนใจในการทําความรวมมือ
- ตัวแทนสถาบันอุดมศึกษาจากประเทศไตหวัน 40 แหง (ประมาณ 100 คน)
3. ดําเนินการประชุมโดยใชภาษาอังกฤษตลอดการประชุม
4. ตอบกลับการเขารวมประชุม รวมถึงประเด็นที่สนใจ ภายในวันที่ 8 ตุลาคม 2553
ขอเสนอ / ญัตติ
พิจารณาสงตัวแทนมหาวิทยาลัยเขารวมประชุมเพื่อลงนามทําความรวมมือระหวาง
สถาบันอุดมศึกษาไทย และสถาบันอุดมศึกษาไตหวัน
มติที่ประชุม
เห็ น ชอบในหลั ก การการส ง ตั ว แทนมหาวิ ท ยาลั ย เข า ร ว มประชุ ม เพื่ อ ลงนามทํ า
ความรวมมือระหวางสถาบันอุดมศึกษาไทย และสถาบันอุดมศึกษาไตหวัน

ระเบียบวาระที่ 5.10 พิจารณาเสนอชื่อบุคคลสําคัญหรือผูมีผลงานดีเดน และ
เหตุการณสําคัญทางประวัติศาสตรเพื่อใหยูเนสโกประกาศยกยองและรวมเฉลิม
ฉลองในป 2555-2556
สาระสําคัญโดยยอ
ตามที่ม หาวิ ท ยาลัย ราชภัฏพระนครศรีอยุธ ยา ไดรับ หนัง สือ จากสํา นัก ยุ ท ธศาสตร
อุ ด มศึ ก ษาต า งประเทศสํ า นั ก งานคณะกรรมการการอุ ดมศึก ษา ขอความรว มมื อ มหาวิ ท ยาลั ย
พิจารณาเสนอชื่อบุคคล บุคคลสําคัญหรือผูมีผลงานดีเดน และเหตุการณสําคัญทางประวัติศาสตร
ตามเกณฑการเสนอ 7 ขอ เพื่อใหยูเนสโกประกาศยกยองและรวมเฉลิมฉลองในป 2555-2556 และ
จัดสงไปยังสํานักเลขาธิการคณะกรรมการแหงชาติวาดวยการศึกษาวิทยาศาสตรและวัฒนธรรมแหง
สหประชาชาติ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2553
ขอเสนอ / ญัตติ
พิ จ ารณาเสนอชื่ อ บุ ค คลสํ า คั ญ หรื อ ผู มี ผ ลงานดี เ ด น และเหตุ ก ารณ สํ า คั ญ ทาง
ประวัติศาสตรเพื่อใหยูเนสโกประกาศยกยองและรวมเฉลิมฉลองในป 2555-2556
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มติที่ประชุม
รับทราบ พิจารณาเสนอชื่อบุคคลสําคัญหรือผูมีผลงานดีเดน และเหตุการณสําคัญทาง
ประวัติศาสตรเพื่อใหยูเนสโกประกาศยกยองและรวมเฉลิมฉลองในป 2555-2556

ระเบี ย บวาระที่ 5.11 พิ จ ารณาแนวทางในการบริ ห ารจั ด การคนงานทํ า ความ
สะอาดสํานักงานศูนยภาษา และสํานักงานหลักสูตร รปบ.ทองถิ่น
สาระสําคัญโดยยอ
ดวยสํานักงานศูนยภาษาไดจัดเตรียมวัสดุอุปกรณสําหรับทําความสะอาดไวพรอมใช
แลวโดยที่คนงานไมตองทําเรื่องเบิกแตอยางใด จึงขอความอนุเคราะหคนงานประจําอาคาร 100 ป
มาทําความสะอาดสํานักงานดังกลาวอยางนอยสัปดาหละ 2 ครั้ง เพราะหลายสัปดาหที่ผานมา
มีค วามไม ส ะดวกในการดํ า เนิ น การดั ง กล า วและเพื่ อ การทํ า งานที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ จึ ง ขอความ
อนุเคราะหแนวทางในการบริหารจัดการเรื่องดังกลาว โดยขอใหคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ไดมีสวนรวมในการบริหารจัดการดวย
ขอเสนอ / ญัตติ
พิจารณาแนวทางในการบริหารจัดการคนงานทําความสะอาดสํานักงานศูนยภาษา และ
สํานักงานหลักสูตร รปบ.ทองถิ่น
มติที่ประชุม
มอบหมายผูอํานวยการสํานักวิทยบริการฯ กับคณบดีคณะมนุษยศาสตรฯ หารือเพื่อ
หาข อยุ ติ ซึ่ ง มี แ นวทางให จ า งบริ ษั ท ทํา ความสะอาดโดยให ป ระสานงานเบื้อ งตน เพื่อ พิ จ ารณา
รายละเอียดการจางบริษัททําความสะอาด

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
ระเบียบวาระที่ 6.1 ขอเชิญเปนมหาวิทยาลัยนํารองในโครงการจัดทําระบบขอมูล
การศึกษาระบบอุดมศึกษา
สาระสําคัญโดยยอ
ดวยสถาบันคลังสมองของชาติ กําลังจัดทําโครงการระบบขอมูลอุดมศึกษาไทย เพื่อใหเปน
ขอมูลประกอบการตัดสินใจเลือกเขาศึกษาในระดับอุดมศึกษาสําหรับนักเรียนและผูปกครอง และเปน
ขอมูลประกอบการวางแผนยุทธศาสตรของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
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ขอเสนอ/ญัตติ
ขอความเห็ น ชอบในหลั ก การ และสถาบั น ฯ ใคร ข ออนุ ญ าตเข า พบอธิ ก ารบดี แ ละ
ผูบริหารพรอมกับคณะนักวิจัย เพื่อชี้แจงรายละเอียดของโครงการ
มติที่ประชุม
เห็นชอบในหลักการและอนุญาตใหเขาพบอธิการบดีและผูบริหารพรอมกับคณะนักวิจัย
เพื่อชี้แจงรายละเอียดของโครงการจัดทําระบบขอมูลการศึกษาระบบอุดมศึกษา

ระเบียบวาระที่ 6.2 ขาราชการบํานาญของมหาวิทยาลัยถึงแกกรรม
สาระสําคัญโดยยอ
ผศ.ศิ ริ วรรณ ภู นวล ข าราชการบํ านาญ อดี ตอาจารย สั งกั ดคณะวิ ทยาศาสตร และ
เทคโนโลยี ถึงแกกรรมเมื่อวันจันทรที่ 27 กันยายน 2553 ตั้งศพบําเพ็ญกุศล ณ วัดประสาท ตําบล
หอรั ตนไชย อํ าเภอพระนครศรี อยุ ธยา จั งหวั ดพระนครศรี อยุ ธยา ตั้ งแต วั นที่ 27 กั นยายน 2553
ถึ งวั นที่ 2 ตุ ลาคม 2553 และจั ดพิ ธีพระราชทานเพลิ งศพ ในวันอาทิ ตย ที่ 3 ตุ ลาคม 2553 โดย
สํานักงานอธิการบดี กําหนดเปนเจาภาพในพิธีสวดพระอภิธรรมศพ ในวันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน
2553 เวลา 19.30 น. ขอเรียนเชิญคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยรวมฟงสวดพระอธิธรรมศพ
ตามวันและเวลาดังกลาว
มติที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 6.3 การมอบหมายงานศูนยฝกปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ (อาคารสวนหลวง)
สาระสําคัญโดยยอ
เนื่องดวย ผศ.ดร.ยุวดี วงษทน ไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงประธานกรรมการศูนย
ฝกปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ (อาคารสวนหลวง) ตอจาก ผศ.นาตยา เกตุสมบรูณ ที่หมดวาระและ
ไดสงมอบงานใหกับคณะกรรมการศูนยฝกฯ ชุดใหมแลวนั้น
เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ คณะทํางานศูนยฝกฯ
ชุดใหมจึงขอรับมอบหมายงาน โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
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1. รับมอบเงินของศูนยฝกปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ จํานวน 7,832,874.65
บาท
(เจ็ดลานแปดแสนสามหมื่นสองพันแปดรอยเจ็ดสิบสี่บาทหกสิบหาสตางค)
2. รับมอบวัสดุและครุภัณฑของศูนยฝกปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ
3. รับมอบเจาหนาที่และพนักงาน จํานวน 8 อัตรา
ผูรับมอบหมายงานพบปญหามีขอสังเกตเกี่ยวกับเรื่องความไมเรียบรอยของกลอง และ
อุปกรณเครื่องปรับอากาศ จึงนําเรียนคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
มติที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 6.4 กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 18/2553
สาระสําคัญโดยยอ
เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนําเสนอปฏิทินเพื่อหารือเรื่องกําหนด
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 18/2553
ขอเสนอ/ญัตติ
ขอความเห็นชอบกําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 18/2553
วัน อัง คารที่ 12 ตุ ล าคม พ.ศ. 2553 เวลา 13.30 น. ณ หอ งประชุม 1 มหาวิ ท ยาลัย ราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา
มติที่ประชุม
รับทราบ
ปดประชุมเวลา เวลา 18.00 น.
รศ.วันทนีย แสนภักดี
นางสาวภัครินทร ภิญญา
นางสาวนงคราญ ปนแกว
นางสาวปยะนุช แสงมะฮะหมัด
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ผูตรวจบันทึกการประชุม
ผูบันทึกการประชุม
ผูบันทึกการประชุม
ผูบนั ทึกการประชุม

