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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
คร้ังที่ 11/2554 

วันอังคารท่ี 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 เวลา 13.30  16.30 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.ชิดชัย สนั่นเสียง รองอธิการบดฝีายวิจัยและบริการวิชาการ กรรมการ 
6. นายทวีศักดิ์ จริตควร ผูชวยอธิการบดีฝายบริหาร กรรมการ 
7. ดร.อมรรัตน สนั่นเสียง คณบดีคณะครุศาสตร กรรมการ 
8. นางอรัญญา จงกลรัตน (แทน) คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร กรรมการ 
9. รศ.ลํายอง ปลั่งกลาง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 
10. รศ.ดร.นพวรรณ ธีระพันธเจริญ คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กรรมการ 
11. น.ส.กันยารัตน โกมโลทก (แทน) ผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา กรรมการ 
12. ผศ.จินตนา เวชมี ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กรรมการ 
13. นายชัยพฤกษ ชูดํา ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี 

สารสนเทศ กรรมการ 
14. ดร.รวีวัตร สิริภูบาล ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา กรรมการ 

ผูไมมาประชุม 
นายสุนทร โภชฌงค รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา ติดภารกิจ 

เปดประชุม เวลา 13.30 น. 
ประธานพิจารณาจํานวนกรรมการที่มาประชุมและเห็นวาครบองคประชุมแลวจึงเปดการประชุม 

และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม
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ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ 

ระเบียบวาระที่ 1.1 ขอขอบคุณผูบริหาร คณาจารย และเจาหนาที่ในการจัดพิธีซอมและ 
พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตรประจําป 2553  2554 

สาระสําคัญโดยยอ 
มหาวิทยาลัยขอขอบคุณผูบริหาร คณาจารย และเจาหนาที่ในการจัดพิธีซอมและพิธี 

รับพระราชทานปริญญาบัตรประจําป 2553 – 2554 ซึ่งไดดําเนินการตั้งแตวันที่ 68 พฤษภาคม 2554 และเขา 
รับพระราชทานปริญญาบัตรในวันที่ 10 พฤษภาคม 2554 โดยไดรับความรวมมือจากผูบริหารและคณาจารย 
รวมทั้งเจาหนาที่ทุกทานเปนอยางดีจนงานไดลุลวงผานไปดวยดี  อาจมีเหตุขัดของบางประการที่มักเกิดข้ึนบาง 
ซึ่งถือเปนเรื่องปกติ  ในการนี้ไดรับความอนุเคราะหจากทานผูบริหาร คณาจารย  เจาหนาที่  และนักศึกษาทุก 
ทานที่ใหความรวมมือจัดงานดังกลาว ในนามของผูบริหารมหาวิทยาลัยตองขอขอบคุณไว ณ ที่นี้ 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 

รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 1.2 การเขารวมสัมมนาของอธิการบดีในประเทศกําลังพัฒนา ณ เมือง 
หนานฉาง มณฑลเชียงสี ประเทศจีน 

สาระสําคัญโดยยอ 

โครงการสัมมนาในครั้งนี้เปนโครงการที่ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจาก กระทรวง 
การคาหรือกระทรวงพาณิชยของประเทศจีน ซึ่ งไดรับการอนุมัติงบประมาณจากรัฐบาลจีน 
โดยมหาวิทยาลัยหนานฉางเปนมหาวิทยาลัยที่ ใหญที่ สุดในมณฑลเชียงสี เปนผูจัดกิจกรรม 
กลุมเปาหมายคืออธิการบดีในประเทศกําลังพัฒนาที่รัฐบาลจีนไดเสนอทั้งหมดจํานวน 15 ประเทศ ซึ่งใน 
โซนเอเชียมีจํานวน 3 ประเทศ คือ ประเทศไทย ประเทศเวียดนาม ประเทศเมียนมาร อีก 12 ประเทศ 
เปนประเทศในแถบอเมริกาใตและประเทศแอฟริกา อาทิ แคเมอรูน เคนยา เอธิโอเปย ยูกันดา เอริเทรีย 
จ า เ ม ก า  อุ รุ ก วั ย เ ป น ต น มี ผู เ ข า ร ว ม ทั้ ง ห ม ด จํ า น ว น 2 2 ค น  จ า ก 1 5 ป ร ะ เ ท ศ 
การดําเนินงานต้ังแตวันที่ 1 21 พฤษภาคม 2554 กิจกรรมหลักคือการศึกษาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับเรื่อง 
ของการบริหารและการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาของแตละประเทศ  และเรื่องการบริหาร 
มหาวิทยาลัยในแตละประเทศรวมทั้งเรียนรูถึงประวัติศาสตร วัฒนธรรม และทิศทางของการพัฒนา 
ในแตละประเทศ  ซึ่งมีประเด็นที่ขอนําเรียนคณะกรรมการบริหารไดรับทราบแนวคิดและแนวทางในการ 
พัฒนาอุดมศึกษาของประเทศจีนมีความตั้งใจและเรงรัดการดําเนินการอยางมากโดยมีโครงการ 
อยูจํานวน 2 โครงการ คือ โครงการ 211 มีเปาหมายในปศตวรรษที่ 21 จะทําใหมหาวิทยาลัยของ 
ประเทศจีนเปนมหาวิทยาลัยช้ันนําระดับโลกจํานวน 100 มหาวิทยาลัย  โดยมหาวิทยาลัยของประเทศ 
จีนมีจํานวน 2,000 แหง และ โครงการ 985 โดยเริ่มโครงการในป 1998 จะพัฒนามหาวิทยาลัยใน 
มณฑลเชียงสีจํานวน 5 มหาวิทยาลัยที่จะทําใหเปนมหาวิทยาลัยช้ันนําระดับโลก ในประเทศที่กําลัง 
พัฒนาโดยมีเปาหมายที่จะสรางเครือขายความรวมมือจึงมุงเนนความรวมมือเรื่องดังกลาวในการพัฒนา
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อุดมศึกษาซึ่งรัฐบาลจีนจายเงินสนับสนุนโครงการทั้งสิ้น อาทิ คาเครื่องบิน คาที่พัก คาอาหาร และคา 
เดินทางภายในประเทศตางๆ และในสวนทายโครงการไดมีการลงนามความรวมมือกันระหวางผูเขารวม 
สัมมนาในการแลกเปลี่ยนในจํานวน 7 เรื่อง คือ 1. การแลกเปลี่ยนอาจารย 2. การแลกเปลี่ยน 
นักศึกษา 3. การแลกเปลี่ยนทุน 4. การแลกเปลี่ยนงานวิจัย 5. แลกเปลี่ยนสื่อ 6. รวมประชุมทาง 
วิชาการ 7. อื่นๆ รายละเอียดอื่นตามที่แตละประเทศจะมีการตกลงประสานงานกันตอไป 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 

รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 1.3 การวางแผนและการจัดทําปฏิทินปฏิบัติงานของทุกสวนราชการ 
สาระสําคัญโดยยอ 

มหาวิทยาลัยไดมีบันทึกจากสํานักงานอธิการบดีใหทุกกองในสํานักงานอธิการบดี 
และสถาบัน/สํานัก/ศูนย  จัดทําปฏิทินการปฏิบัติงานของทุกสวนราชการในไตรมาสที่ 3–4 
ปงบประมาณ 2554 หรือในภาคเรียนที่ 1/2554 มหาวิทยาลัยตองการเห็นภาพวาจะไมซ้ําซอนกัน จึงได 
กําหนดใหหนวยงานจัดทําเพื่อการประสานงานกันได  หากไมไดพิจารณาปฏิทินของแตละหนวยงาน แต 
ละกิจกรรมอาจทําใหเกิดความซ้ําซอนกัน  หรือไมไดดําเนินการใหตรงตามปฏิทินจะทําใหเกิดความลาชา 
อาจเกิดผลกระทบตอการปฏิบัติงานได  จึงขอความรวมมือจากกองทั้งหมดในสํานักงานอธิการบดี คณะ/ 
สถาบัน/ศูนย/สํานัก  วางแผนและจัดทําปฏิทินการปฏิบัติงานโดยละเอียดและสอดคลองกับแผนการใช 
งบประมาณที่วางไว  โดยแจงกลับมายังกองกลางเพื่อทําการรวบรวม นําเสนอประชาสัมพันธตอไป 
เพื่อจะไดมีการประสานงานการจัดกิจกรรมใหมีประสิทธิภาพสูงสุด 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 1.4 มหาวิทยาลัยเตรียมพรอมรับการประเมิน 
สาระสําคัญโดยยอ 

เนื่องจากชวงเดือนมิถุนายน จะเปนชวงที่มีการประเมินคุณภาพภายนอกและจะมี 
การประเมินของ ก.พ.ร. จะประเมินตามตัวบงช้ี  ซึ่งตัวช้ีวัดทั้งหมดจะประมวลและแจงไปยังทุก 
หนวยงานใหทุกหนวยงานติดตามรวบรวมขอมูลการดําเนินการ ทั้งในสวนของการประกันคุณภาพและ 
ก.พ.ร. โดยประสานงานกับกลุมงานประกันคุณภาพเพื่อเตรียมการในสวนของงานประกันคุณภาพและ 
ก.พ.ร. ใหสอดคลองกับตัวช้ีวัดที่ไดแจงไปแลว  ควรจัดเตรียมการใหแลวเสร็จภายในเดือนพฤษภาคมนี้ 
เ พื่ อ ให มี ก า รตร วจ สอบ  ป รับป รุ ง เพิ่ ม เ ติ ม ให ทั นกั บ ร ะยะ เ วลาที่  ส .ม . ศ . แล ะ  ก .พ . ร . 
มาประเมิน  ซึ่งกําหนดการเปนเดือนมิถุนายน เนื่องจากมหาวิทยาลัยอยูในกลุมที่ตองรับการประเมินชวง 
ตนป 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระที่ 2.1 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 10/2554 

สาระสําคัญโดยยอ 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยไดมีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

ครั้ งที่ 10/2554 เมื่ อ วันพุธที่ 27 เมษายน 2554 ณ หองประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พระนครศรีอยุธยา 

ขอเสนอ/ญัตต ิ
ขอรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2554 

เมื่อวันวันพุธที่ 27 เมษายน 2554 ณ หองประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 10/2554 โดยไมมีการแกไข 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 10/2554 

ระเบียบวาระที่ 3.1 รายงานขอมูลการดําเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

สาระสําคัญโดยยอ 
เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย นําเสนอขอมูลการดําเนินงานและ 

ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2554 โดยไดแจงและมอบ 
ใหหนวยงานและบุคคลที่เกี่ยวของดําเนินการตามมติแลว 

ความเปนมา/เรื่องเดิม/ขอเท็จจริง 
1. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยไดมีมติกําหนดเปนแนวปฏิบัติใหเลขานุการนําเสนอ 

ที่ประชุมเพื่อทราบความคืบหนาหรือขอมูลการดําเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติทุกครั้ง โดยบรรจุ 
เปนเรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งกอนดวย 

2. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มีการประชุมครั้งที่ 10/2554 เมื่อวันพุธที่ 27 
เมษายน 2554 เวลา 13.30 น. ณ หองประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  โดยมีสาระ 
ตามรายงานการประชุมฯ ในระเบียบวาระที่ 2 

3. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มีการประชุมครั้งที่ 10/2554 เมื่อวันพุธที่ 27 
เมษายน 2554 โดยมอบหมายใหฝายเลขานุการแจงไปยังหนวยงานและบุคคลที่เกี่ยวของปฏิบัติตามมติ 
ที่ประชุมในระเบียบวาระที่ 3 

มติท่ีประชุม 
รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 3.2 เรื่องสืบเนื่องงบประมาณการกอสรางอาคาร 8 และ อาคาร 9 

สาระสําคัญโดยยอ 
มหาวิทยาลัยไดรับคําแนะนําจากผูอํานวยการสํานักงบประมาณที่ดูแลมหาวิทยาลัยวา 

หากของบประมาณที่ไดรับการจัดสรรในคราวแรกที่สํานักงบประมาณจัดสรรใหกับมหาวิทยาลัยคือ 
งบประมาณการปรับปรุงในปงบประมาณ 2555 ในวงเงินอาคารละ 10 ลานบาท จํานวน 2 อาคาร ดู 
แลวไมตรงกับความเปนจริงซึ่งเราตองการไดอาคารใหม  สํานักงบประมาณไดใหคําแนะนําวาในชวงที่จะ 
ของบประมาณใหมภายหลังการเลือกตั้งรัฐบาลชุดใหมแลว ใหมหาวิทยาลัยจัดทํารายการงบประมาณ 
เสนอใหมโดยเปนการของบประมาณเพื่อสรางอาคารทดแทนการปรับปรุงและขอตั้งงบประมาณใน 
ลักษณะผูกพันซึ่งไดพิจารณารวมกับรองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา  ผูชวยอธิการบดีฝายบริหาร 
และผูบริหารเห็นควรดําเนินการตามขอเสนอที่ผูอํานวยการสํานักงบประมาณไดเสนอแนะคือขอ 
เปลี่ยนแปลงงบประมาณเปนการสรางอาคารทดแทน โดยเปนลักษณะของการสรางอาคาร 
อเนกประสงคที่ทําหนาที่ตามอาคารเดิมคืออาคาร 8 และอาคาร 9 ซึ่งมีสวนอเนกประสงคอื่นเพิ่มเติม 
ในระหวางนี้มหาวิทยาลัยจําเปนตองมีแบบพิมพเขียวเพื่อเตรียมการกอสราง  และเตรียมถมที่ใหเสร็จ 
เรียบรอย เมื่อไดรับงบประมาณจะสามารถมอบพื้นที่เพื่อกอสรางไดทันทีซึ่งตองใชเวลาในการรื้อถอน 1 
2 เดือน และใชเวลาในการปรับพื้นที่ดังนั้นจึงจําเปนตองมีแบบมีพิมพเขียวเพื่อเสนอใหสํานักงบประมาณ 
ไดพิจารณาในระหวางที่จะอนุมัติ  และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติงบประมาณ ขณะนี้ได 
ประชุมกับคณะที่เกี่ยวของกับอาคาร 8 และอาคาร 9 เรียบรอยแลว 

มติท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.1 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะครุศาสตร 

สาระสําคัญโดยยอ 
วันที่ 1929 พฤษภาคม 2554 คณะไดจัดโครงการคายปลูกฝงคุณธรรมที่ วัดใหญ 

ชัยมงคลใหกับนักศึกษาใหมปการศึกษา 2554 จํานวน 2 วัน 1 คืนโดยไดดําเนินการเรียบรอยแลว 
จํานวน 2 รุน และขณะนี้อยูระหวางดําเนินการในรุนที่ 3 สําหรับ รุนที่ 1 วันที่ 1920 พฤษภาคม 
2554 มีนักศึกษาเขาโครงการจํานวน 133 คน สาขาวิชาพลศึกษาและปฐมวัย  รุนที่ 2 วันที่ 2122 
พฤษภาคม 2554 สาขาวิชาวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร จํานวน 139 คน  รุนที่ 3 วันที่ 2425 
พฤษภาคม 2554 สาขาวิชาสังคมศาสตร จํานวน 146 คน รุนที่ 4 วันที่ 2829 พฤษภาคม 2554 
สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษาและการศึกษาพิเศษ ประมาณ 100 คน 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 4.2 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

สาระสําคัญโดยยอ 
 ไมมี  

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
 ไมมี  

ระเบียบวาระที่ 4.3 เรือ่งนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดคีณะวิทยาการจัดการ 

สาระสําคัญโดยยอ 

1. วันที่ 2021 พฤษภาคม 2554 คณะไดดําเนินการจัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหมในสวนของ 
คณะเรียบรอยแลว โดยวันที่ 21 พฤษภาคม 2554 ทําพิธีบายศรีสูขวัญซึ่งนักศึกษารุนนองมีความ 
ประทับใจในการจัดพิธีดังกลาวอยางมาก 

2. โครงการ MOU รวมกับมหาวิทยาลัยชนชาติกวางสี จะมีนักศึกษาในป 2554 จํานวน 
43 คน  ตามหนังสือที่มีมาถึงแจงวาจะเดินทางมาในวันที่ 1 มิถุนายน 2554 แตสอบถามกับนักศึกษา 
ที่จะเดินทางมาไดแจงวาเตรียมซื้อตั๋วเครื่องบินเพื่อเดินทางในวันที่ 23 มิถุนายน 2554 โดยจะมาถึง 
ประเทศไทยชวงเวลากลางคืน คณะตองเรงรัดประสานงานในสวนที่เกี่ยวของ ซึ่งไดมีการเตรียมการ 
ในเรื่องการสอน เรื่องของหอพัก และเตรียมดําเนินการในการจัดปฐมนิเทศเปนลําดับตอไป 

3. การไปเยือนประเทศเวียดนามซึ่งคาดวาจะประสบความสําเร็จในหลายโครงการ 
ที่มหาวิทยาลัยสงไปโดยเฉพาะหลักสูตรระยะสั้นไมใชระดับปริญญาตรีในการที่จะรวมแลกเปลี่ยน 
นักศึกษาจะเปนไปไดยากแตจะมีการรวมแลกเปลี่ยนในลักษณะอื่นในเรื่องของระยะสั้นและการอบรม 
สัมมนาตางๆ 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.4 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

สาระสําคัญโดยยอ 
1. วันที่ 23 พฤษภาคม 2554 คณะไดพิจารณาเรื่องภาระงานเพิ่มเนื่องจากมีนักศึกษาและ 

ตารางสอนไมมีการเปลี่ยนแปลงแลว  อาจารยบางทานที่ภาระงานสอนนอยไมถึง 12 ก็จะพิจารณา 
มอบหมายภาระงานใหโดยประสานงานกับกองบริการการศึกษาจัดวิชาศึกษาทั่วไป (GenEd) 

2. วันที่ 2426 พฤษภาคม 2554 การปรับพื้นฐานวิชาคณิตศาสตรและฟสิกสใหกับ 
นักศึกษาเขาใหมทั้งหมดมีคะแนนคณิตศาสตรเต็ม 30 คะแนน มีการทดสอบพื้นฐาน (Pre test) 
มีผูทําคะแนนไดสูงสุด 27 คะแนน คือสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ผูไดคะแนนรองลงมาคือ 
สาขาวิชาเคมีจํานวน 2324 คะแนน โดยมีเกณฑการคัดเลือกหากมีคะแนนเกิน 20 คะแนน ไมตองเรียน 
คณิตศาสตรเพิ่มเติมใหเรียนเฉพาะปรับพื้นฐานฟสิกส  ซึ่งนักศึกษาประเมินวาไดรับความพึงพอใจ
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3. อาจารยในคณะไดลาออกเพื่อศึกษาตอที่จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเนื่องจากไดรับทุน 
กาญจนาภิเษก จํานวน 2 ทาน คือ อาจารยยงยุทธ มั่นจิต สาขาวิชาฟสิกส และอาจารยณัฐชีรา กิตติธเนศวร 
สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

4. วันที่ 25 พฤษภาคม 2554 นักศึกษาช้ันปที่ 2 ไปรวมกิจกรรมกับหนวยกาชาดซึ่งนักศึกษาได 
ทําช่ือเสียงใหแกมหาวิทยาลัยในการมีจิตอาสา 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.5 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา 

สาระสําคัญโดยยอ 
1. วันที่ 27 พฤษภาคม 2554 จัดอบรมเรื่องอยุธยาศึกษาใหกับนักศึกษาช้ันปที่ 1 

แบงเปนชวงเชาและชวงบายซึ่งจัดใหกับนักศึกษาคณะครุศาสตรและคณะวิทยาการจัดการ  ชวงบายจัด 
ใหกับนักศึกษาคณะมนุษยศาสตรและคณะวิทยาศาสตรฯ โดยเชิญวิทยากรจากสํานักงานอุทยาน 
ประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยา 

2. วันที่ 2728 พฤษภาคม 2554 มีการจัดประชุม Work Shop คณะกรรมการจัดทํา 
หนังสือเพื่อเผยแพรคุณคาความเปนมรดกโลก สืนเนื่องจากสถาบันอยุธยาศึกษามีวัตถุประสงคตองการ 
สื่อสารกับประชาชนใหตระหนักถึงคุณคาของมรดกโลกเพื่อสรางความเขาใจ  ไดเรียนเชิญผูทรงคุณวุฒิ 
เขารวมประชุมกิจกรรมดังกลาว ซึ่งประกอบดวย คุณสาวิตรี  สุวรรณสถิตย คุณบุญหลง ศรีกนก 
อาจารยคมขํา ดีวงษา และรศ.วนิช สุธารัตน เพื่อดําเนินการในการเขียนหนังสือนําเสนอองคการบริหาร 
สวนจังหวัด (อบจ.) ตอไป 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.6 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

สาระสําคัญโดยยอ 
วันที่ 1819 พฤษภาคม 2554 สํานักวิทยบริการฯ ไดจัดกิจกรรมปฐมนิเทศใหกับนักศึกษา 

ใหมช้ันปที่ 1 ในการนี้ไดแบงออกเปนกิจกรรมการใชหองสมุด  และการใชระบบทะเบียนออนไลน จัด 
กิจกรรมแยกเปนคณะตางๆ โดยไดนําจุดตางๆที่นักศึกษาสามารถเขาใชบริการที่มหาวิทยาลัย 
จัดเตรียมไว คาดวาในปการศึกษานี้จะมีปญหาในเรื่องการลงทะเบียบออนไลนนอยลง และอยูระหวาง 
รอขอมูล จากฝายทะเบียนซึ่งเรงดําเนินการคียขอมูลตางๆ เพื่อประสานงานใหใชเปนขอมูลพื้นฐาน 
ตอไป 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 4.7 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

สาระสําคัญโดยยอ 
1. ผลการประเมินการซอมรับพระราชทานปริญญาบัตรและความคิดเห็นของบัณฑิต 

สถาบันวิจัยและพัฒนา รวมกับคณะเก็บขอมูลจากบัณฑิตที่มาซอมรับพระราชทานปริญญาบัตร เมื่อ 
วันที่ 8 พฤษภาคม 2554 ไดรับขอมูล 1,261 คน มีผลการประเมินดานความพึงพอใจเกี่ยวกับการซอม 
รับพระราชทานปริญญาบัตร ลําดับที่ 1 คือการฝกซอมใหญไดสมเกียรติกับบัณฑิต ลําดับที่ 2 คือ 
คณะฝกซอมยอยใหกับบัณฑิตไดอยางดี  ลําดับที่ 3 คือการไดรับขอมูลขาวสารการรับพระราชทาน 
ปริญญาบัตร สิ่งที่พึงพอใจนอยที่สุดคือการจัดบริการที่จอดรถและการจราจร ดานความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
คุณลักษณะของบันฑิต (อางอิงจากคุณลักษณะบันฑิตที่พึงประสงค) ขอที่ตองชวยกันพัฒนาคือ 
ความสามารถในการใชภาษาตางประเทศเพื่อการสื่อสารมีคะแนนต่ําสุด ซึ่งสอดคลองกับขอมูล 
ของ ก.พ.ร. 

2. ผลการศึกษาปจจัยที่ทําใหนักเรียนเลือกเรียนตอมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
สถาบันวิจัยและพัฒนา  ไดเก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถามจากนักเรียนที่มารายงานตัวจํานวน 256 คน 
ของคณะวิทยาศาสตรฯ และคณะครุศาสตร มีผลการศึกษาที่สําคัญ คือ ขอมูลสวนตัวของนักเรียนที่ตอบ 
แบบสอบถามสวนใหญมาจากโรงเรียนประจําจังหวัดและประจําอําเภอ 

3. ปจจัยที่เลือกเรียนตอมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรียงตามลําดับ คือ มีสาขา 
ที่ตองการเรียน อยูใกลบาน เปนสถาบันที่มีช่ือเสียง มีผูสอนที่มีศักยภาพ มีเงินทุนสําหรับสนับสนุน 
การศึกษา บรรยากาศดานอาคารสถานที่ สิ่งประทับใจเมื่อมาสมัครเรียน เรียงตามลําดับ ดังนี้ 
การใหบริการของเจาหนาที่ อัธยาศัยไมตรีของเจาหนาที่   ความสะดวกรวดเร็วในการรับสมัคร 
การติดตอสื่อสารที่ชัดเจน 

4. สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) ใหทุนการศึกษาป 2555 ที่ไมใหทุนผาน 
มหาวิทยาลัย ขอความอนุเคราะหคณบดีประกาศแจงแกคณาจารยภายในคณะไดรับทราบขอมูล 
การใหทุน ซึ่งมหาวิทยาลัยตองการใหอาจารยเขารวมงานครั้งนี้จํานวนมากโดยจํากัดผูสมัครเขารวม 
จํานวน 1,000 คน ซึ่งจัดที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด คอนเวนช่ัน กรุงเทพ ในการนี้ขอความอนุเคราะห 
มหาวิทยาลัยจัดรถใหบริการแกผูเขารวมงานในครั้งนี้ดวย 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.8 เรื่องนาํเสนอเพือ่ทราบจากผูอํานวยการสํานกังานคณะกรรมการบณัฑติศกึษา 

สาระสําคัญโดยยอ 
รายงานการรับสมัครนักศึกษามีนักศึกษาสมัครทั้งสิ้นจํานวน 143 คน แบงเปน สาขาวิชา 

การบริหารการศึกษาจํานวน 65 คน สาขาวิชาการจัดการเรียนรูจํานวน 24 คน สาขาวิชารัฐประศาสน 
ศาสตรจํานวน 9 คน สาขาวิชาบริหารธุรกิจภาคปกติจํานวน 7 คน สาขาวิชาบริหารธุรกิจภาคพิเศษ 
จํานวน 24 คน
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มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.9 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี 

สาระสําคัญโดยยอ 

ไมมี 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 

ไมมี 

ระเบียบวาระที่ 4.10 เรือ่งนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีและผูชวยอธกิารบดี 
ระเบียบวาระที่ 4.10.1 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝายบริหาร 

สาระสําคัญโดยยอ 

ไมมี 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 

ไมมี 

ระเบียบวาระที่ 4.10.2 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดฝีายวางแผนและพฒันา 

สาระสําคัญโดยยอ 
1. ประชาสัมพันธเชิญชวนในวันที่ 17 มิถุนายน 2554 จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจะจัดงาน 

เทปูนหลอองคพระเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนพรรษาครบ 7 รอบ ที่อนุสรณสถานแหงความจงรักภักดี 
ทุงหันตราโดยพิธีเริ่มเวลา 16.30 น. เทปูนหลอองคพระตลอดคืนจนถึงรุงเชาจนเสร็จเรียบรอยซึ่งการเท 
ปูนจะทําการเทฐานองคพระใหแนนกอนจนถึงชวงสุดทายคือชวงบริเวณอกองคพระขึ้นไป  มหาวิทยาลัย 
จะจัดนักศึกษาเขารวมกิจกรรมในครั้งนี้และทางจังหวัดจะระดมผูเขารวมเปนจํานวนมากประมาณ 
5,000 คนที่เขารวมกิจกรรมดังกลาว  รายละเอียดเมื่อไดรับหนังสือจากจังหวัดแลวจะดําเนินการ 
ประชาสัมพันธใหทราบอยางเปนทางการในโอกาสตอไป 

2. ผลการประเมินความพึงพอใจการใชบัณฑิตและความพึงพอใจของนักศึกษา 
3. เนื่องจากมหาวิทยาลัยตองเก็บขอมูลประกันคุณภาพการศึกษา การประกันคุณภาพ 

ภายในและตอบตัวช้ีวัด ก.พ.ร. ในเรื่องจํานวนนักศึกษาที่สอบผานวิชาภาษาตางประเทศ โดยเฉพาะ 
ภาษาตางประเทศในกลุมอาเซียนบวกสาม มีขอมูลของปการศึกษา 2553 ภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียน 
ที่ 2 จํานวนนักเรียนที่ลงทะเบียนวิชาภาษาตางประเทศจํานวน 6,943 คน คือคนหนึ่งหากเรียน 2 
ภาษานับซ้ําดวยจึงนับเปน 2 คน มีรายวิชาทั้งหมด 101 วิชาที่เปนวิชาภาษาตางประเทศนับเฉพาะวิชา
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ที่ไมซ้ํากันแตดูจากขอมูลดิบพบวาอาจารย 1 คนแตสอนหลายหมูเรียนนับเปนจํานวน 1 คน มีนักศึกษา 
ที่สอบไดรอยละ 60 มีจํานวนทั้งสิ้นคิดเปนรอยละ 60.85 ดูจากรายคณะพบวาคณะวิทยาศาสตรฯ 
มีเปอรเซ็นตการสอบผานที่สูงที่สุด และคณะวิทยาการจัดการมีเปอรเซ็นตการสอบผานนอยที่สุด นํา 
เรียนเพื่อเปนขอมูลใหคณบดีรับทราบและใชเปนขอมูล รายละเอียดไดจัดสงขอมูลทางอีเมลใหรอง 
อธิการบดีฝายวิชาการเรียบรอยแลว สามารถขอขอมูลดิบไดเปนรายบุคคลโดยไดรับความอนุเคราะห 
ขอมูลจากอาจารยยุพิน  พวกยะ รองผู อํานวยการสํ านัก วิทยบริการ เปนผู จัดทําขอมูล 
เพื่อนําไปกรอกขอมูล Common data set 

4. ขอมูลจํานวนนักศึกษาจากระบบทะเบียนที่เปนขอมูลลาสุด ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 
2554 พบวานักศึกษาปจจุบันมีจํานวน 1,804 คน มีขอมูลใหทั้งสิ้นจํานวน 5 ป เพื่อใหคณาจารย 
ที่รับผิดชอบในดานการเรียนการสอน ดานกระบวนการสรางคุณคาหมวด 6 กระบวนการที่นักศึกษา 
ตั้งแตเขาศึกษาจนจบการศึกษาวามีปญหาหรือไม 

ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการฯ กลาววา ไดรับทราบขอมูลการรณรงคในเรื่องของความ 
เทาเทียมกันของวัฒนธรรมของชายหญิง  สังเกตไดจากการที่มีนักศึกษาหญิงเปนจํานวนมาก  ในการ 
กอสรางตางๆหรือทําการกอสรางหองน้ําใหคํานึงถึงเรื่องนี้ดวย 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.10.3 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝายวิชาการ 

สาระสําคัญโดยยอ 
1. การดูแลนักศึกษาปการศึกษา 2553 และปการศึกษา 2554 จํานวนนักศึกษาที่นอยซึ่ง 

คณะวิทยาศาสตรฯ มีความพยายามตลอดมา เรื่องหลักที่ตองทําคือพยายามจัดการเรียนการสอนให 
นักศึกษาคงอยูในระบบใหไดมากที่สุดจนจบการศึกษาสําหรับปที่ผานมาแลว การมีนักศึกษาคางรุนซึ่ง 
เปนปญหาอยูขณะนี้  ขอฝากคณะวิชาใหพัฒนากิจกรรมและดูแลนักศึกษาใหคงอยูจนจบการศึกษา 

2. การรับตรงผานระบบเคลียริ่งเฮาส คือ ปญหาที่เกิดจากการรับตรงจํานวนมากซึ่ง 
นักศึกษาตองวิ่งรอกเพื่อทําการสอบ  ปญหาคือสิทธิ์ในการเขาเรียนมากกวา 1 แหง ทุกคนพยายามที่จะ 
ไมตัดสิทธ์ิแอดมิชช่ัน จึงมีการจัดรับตรงรวมกันซึ่งสวนหนึ่งยืนยันผานระบบเคลียริ่งเฮาส 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 4.10.4 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ 

สาระสําคัญโดยยอ 
1. การประเมินผลกิจกรรมการพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง ประจําป 2554คณะกรรมการ 

บริหารกองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง  สํานักงานพัฒนาการเมืองสถาบันพระปกเกลาไดเห็นชอบ 
ใหมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศเปนผูดําเนินการประเมินผลกิจกรรมตามโครงการมาตั้งแตป 2552, 
2553 และในป 2554 ไดใหมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเปนผูรับผิดชอบเฉพาะจังหวัด 
พระนครศรีอยุธยา  ดําเนินการติดตามประเมินผลกิจกรรมตามโครงการ  ซึ่งมหาวิทยาลัยไดมอบหมาย 
ใหรองฝายวิจัยและบริการวิชาการและอาจารยณิศรา  ประดิษฐดวง  เขารวมประชุมช้ีแจงการ 
ประเมินผลกิจกรรมการพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง  ในวันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2554 
ณ สํานักงานสภาพัฒนาการเมือง  สถาบันพระปกเกลา  จังหวัดนนทบุรี 

2. กิจกรรมประชาธิปไตยในวันอังคารที่ 31 พฤษภาคม 2554 ประชาสัมพันธจังหวัด 
พระนครศรีอยุธยา  จัดโครงการกิจกรรมประชาธิปไตยไดประสานงานกับมหาวิทยาลัยฯ  ขอใชสถานที่ 
จัดกิจกรรม คือ หองประชุม 317 เวลา 09.00 – 12.00 น. และขอใหชวยจัดหาพิธีกร 1 คน 
นักศึกษา 5 คน  ชวยดําเนินการ  โดยในเวลา 09.00 น. ผูวาราชการจังหวัดจะมาเปนประธานเปดงาน 

3. โครงการบานหลังเลิกเรียนระยะที่ 2 ในวันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2554 เวลา 16.00 – 
19.00 น. ณ บริเวณจวนผูวาราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  จะมีการเปดตัวโครงการบานหลังเลิก 
เรียนระยะที่ 2 โดยจะมีทูตสันติภาพ  จํานวน 40 คน  มารวมในงาน  ซึ่งภายในงานจะมีกิจกรรม 
3 สวน คือ 

สวนที่ 1 นิทรรศการกิจกรรมกลางแจงตามซุมตาง ๆ 
สวนที่ 2 กิจกรรมการเสวนา  ประกอบดวย  คณะกรรมการจัดงาน  นักศึกษาพี่เลี้ยง 

สภาเด็กและนักเรียนที่เขามาเรียนในโครงการระยะที่ 1 
สวนที่ 3 การรวมรับประทานอาหารและการแสดงบนเวที 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเกี่ยวของดังนี้ 
1. โรงเรียนจิระศาสตรวิทยาประสานขอความรวมมือออกรานตลาดนัดมือสอง 
2. การแสดงดนตรีสากล (สาขาดนตรี) 
3. ประสานงานกับนักศึกษาที่ไปเปนพี่เลี้ยงในโครงการระยะที่ 1 คือ นายพิริยากร 

นวลปลั่ง  สาขาสาธารณสุขชุมชน  ใหชวยดําเนินการ 
3.1 การจัดซุมประชาสัมพันธและสํารวจความตองการของนักเรียน 
3.2 จัดพิธีกรภายในงาน 
3.3 จัดทําพิธีเปดงาน 
3.4 จัดหานักศึกษาอยูประจําเพื่อการใหขอมูลตามซุมกิจกรรม 
3.5 จัดหาพี่เลี้ยงซึ่งเปนนักศึกษาราชภัฏ 5 คน เขารวมการเสวนา 

4. ประสานงานกับคณะกรรมการของมหาวิทยาลัย ที่ไปมีสวนรวมโดยสถาบันวิจัย 
และพัฒนาสงอาจารยณิศรา  ประดิษฐดวง  เขารวมการสนทนา  เรียนเชิญผูบริหารเขารวมกิจกรรม 
โครงการ



การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ครั้งที่ 12 

[213] 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.10.5 เรือ่งนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธกิารบดฝีายกิจการนกัศกึษา 

สาระสําคัญโดยยอ 

 ไมมี  

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
 ไมมี  

ระเบียบวาระที่ 4.10.6 เรื่องนําเสนอเพือ่ทราบจากผูชวยอธิการบดฝีายบริหาร 

สาระสําคัญโดยยอ 
การขยายระยะเวลาการกอสราง ไดนําเสนอใหคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2554 

และในวันที่ 26 เมษายน 2554 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบใหชวยเหลือผูประกอบการในการกอสรางใน 
เขตจังหวัดที่มีสถานการณฉุกเฉินซึ่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไดถูกเปนจังหวัดฉุกเฉิน  สํานักเลขาธิการ 
คณะรัฐมนตรีจึงมีหนังสือดวนที่สุดลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2554 ใหคูสัญญารัฐวิสาหกิจขยายเวลาออกไป 
จํานวน 45 วัน ซึ่งมหาวิทยาลัยมีอาคารกอสรางอยูจํานวน 2 อาคาร คือ อาคารคณะมนุษยศาสตร 
จะสิ้นสุดสัญญาหลังจากที่กรมศิลปากรไดระงับการกอสรางใดๆ ไดทําการขยายเวลาการกอสรางไปแลว 
จะสิ้นสุดในวันที่ 25 พฤษภาคม 2554 หากไดขยายเวลาจะสิ้นสุดในวันที 9 กรกฎาคม 2554 ทางบริษัท 
รับเหมากอสรางไดทําหนังสือมายังมหาวิทยาลัยเรียบรอยแลว  ซึ่งจะมีการประชุมคณะกรรมการควบคุม 
การกอสรางและตรวจรับฯ ในการพิจารณาเรื่องนี้  ในสวนอาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผูรับจาง 
ยังไมไดทําหนังสือที่จะสงวนสิทธิ์ในการขยายระยะเวลากอสรางจํานวน 45 วันตามสัญญา  จึงนําเรียนให 
ทราบโดยทั่วกัน 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องนําเสนอเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระที่ 5.1 ขอความเห็นชอบการปรับอัตราคาจางเจาหนาที่ประจําตามสัญญา 
เงินรายไดมหาวิทยาลัย (เงินงบบํารุงการศึกษา) 

สาระสําคัญโดยยอ 
ตามที่กลุมงานบริหารงานบุคคล เสนอบันทึกขอความ ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2554 

เรื่องการปรับอัตราคาจางเจาหนาที่ประจําตามสัญญาเงินรายไดมหาวิทยาลัย เสนอมหาวิทยาลัย 
พิจารณาและใหความเห็นชอบขอมูลการปรับอัตราคาจางฯ นั้น ซึ่งมหาวิทยาลัยไดพิจารณารับทราบ 
และเห็นชอบแลวสั่งการโดยมอบใหกองกลางจัดทํารางคําสั่งและนําเขาที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร 
มหาวิทยาลัย ในการนี้ผูอํานวยการกองกลางไดมอบหมายใหกลุมงานบริหารงานบุคคลดําเนินการจัดทํา 
คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่องการปรับอัตราคาจางเจาหนาที่ประจําตามสัญญา 
เพื่อนําเขาที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณา 

ขอกฎหมาย 
1. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0428/ว23 ลงวันที่ 25 เมษายน 2554 เรื่อง การปรับ 

อัตราคาจางลูกจางช่ัวคราวเงินนอกงบประมาณ 
2. มาตรา 27 และมาตรา 31 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 

อธิการบดีมีอํานาจหนาที่บริหารกิจการของมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามกฎ  ระเบียบ ประกาศ และ 
ขอบังคับของทางราชการและมหาวิทยาลัย ทั้ งนี้  ใหสอดคลองกับนโยบายและวัตถุประสงค 
ของมหาวิทยาลัย 

ขอเสนอ / ญัตต ิ
เพื่อใหการปรับอัตราคาจางเจาหนาที่ประจําตามสัญญา เงินรายไดมหาวิทยาลัย 

เงินงบบํารุงการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เปนไปดวยความเรียบรอย กลุมงาน 
บริหารงานบุคคลจึงจัดทํา (ราง) คําสั่ง เรื่อง การปรับอัตราคาจางเจาหนาที่ประจําตามสัญญา 
เสนอมหาวิทยาลัยตอไป 

มติท่ีประชุม 
เห็นชอบการปรับอัตราคาจางเจาหนาที่ประจําตามสัญญา เงินรายไดมหาวิทยาลัย 

(เงินงบบํารุงการศึกษา)
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ระเบียบวาระที่ 5.2 ขอความเห็นชอบการเสนอผูที่ไดรับการพิจารณาความดีความชอบ 

สาระสําคัญโดยยอ 
ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาที่ 156/2554 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ 

2554 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจางประจํา ประจําปงบประมาณ 
2554 ครั้งที่ 1 ประจํารอบการปฏิบัติงานระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2553 – วันที่ 31 มีนาคม 2554 เพื่อ 
เลื่อนข้ันคาจางลูกจางประจํา นั้น 

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

และหนาที่บริหารกิจการของมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามกฎหมายฯ มาตรา 31 (2) ควบคุมดูแลบุคลากร 
การเงิน พัสดุ สถานที่และทรัพยสินอื่นของมหาวิทยาลัย 

2. ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเลื่อนข้ันคาจางลูกจางประจําของสวนราชการ 
พ.ศ.2544 

ขอเสนอ / ญัตต ิ
คณะกรรมการฯ จึงขอเสนอเลื่อนเงินเดือนสําหรับผูที่ไดรับการพิจารณาความดีความชอบ 

ลูกจางประจําสังกัดกองกลางจํานวน 5 คน สังกัดสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
จํานวน 1 คน  และสังกัดคณะครุศาสตรจํานวน 1 คน  รวมทั้งสิ้นจํานวน 7 คน มีรายช่ือดังตอไปนี้ 

ลําดับ ชื่อ – สกุล ไดคะแนน พิจารณาไดเลื่อนขั้น สังกัด 
1 นายดิเรก        กองชนะ 90.90 1 กองกลาง 
2 นายเอิบ         มีมาก 90.76 1 กองกลาง 
3 นายกฤษณะ พงษกิตติโรจน 90.55 1 กองกลาง 
4 นายอนุลักษณ  หนูประสทิธิ์ 90.26 1 กองกลาง 
5 นายอดุลย       ตรีมงคล 90.22 1 กองกลาง 
6 นายตอศักด์ิ     พยุงหอมสินธุ 95.00 1  สวท. 
7 นายจํานงค      จําปาทอง 91.66 1 คคศ. 

โดยที่ประชุมอภิปรายรวมกันโดยมีรายละเอียดดังนี้ 
อธิการบด ี กลาววา  การประเมินมีการประเมินเพื่อเลื่อนข้ันเงินเดือนและการประเมินเพื่อ 

ต อ สัญญาซึ่ ง ใ นก าร ปร ะ เ มิ นครั้ ง นี้ ดํ า เ นิ นก าร พิ จ า รณา เ พื่ อ เ ลื่ อ น ข้ั น เ งิ น เ ดื อ นในก ร ณี 
นายทรงศักดิ์  จันทรางกูร  เมื่อไมสงแบบประเมินทําใหไมมีขอมูลในการพิจารณากรรมการประเมิน 
เห็นสมควรไมใหเลื่อนข้ันเงินเดือน  สวนการดําเนินการในคราวตอไปเปนหนาที่ของการบริหารโดย 
หัวหนาหนวยงานที่จะดําเนินการตอไป
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รองอธิการบดีฝายบริหาร กลาววา  โควตาในการที่จะเลื่อนข้ันเงินเดือน 1 ข้ัน มีทั้งหมด 
จํานวน 6 คน แตเนื่องจากหัวหนาหนวยงานเสนอผูไดรับการพิจารณามีจํานวน 7 คน ซึ่งจะตองพิจารณา 
ใหเหลือจํานวน 6 คน ตอไป 

อธิการบดี กลาววา  ในการพิจารณาใหเหลือจํานวน 6 คน วิธีที่ 1 คือเรียงลําดับคะแนน 
ประเมิน  วิธีที่สอง คือ ขอความเห็นชอบคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยรวมกันพิจารณาในสวนของ 
7 คน เห็นสมควรใหกําหนดหลักเกณฑในการพิจารณา หรือพิจารณาจากขอมูลประจักษอื่นๆ 
ประกอบการพิจารณา 

คณบดีคณะครุศาสตร กลาววา  ควรใชขอมูลอื่นๆ มาประกอบการพิจารณาดวย  ซึ่งผูประเมิน 
เปนคนละกลุมถึงแมจะเปนแบบเดียวกัน เสนอใหนํารอบที่ไดรับความดีความชอบ  และนําเรื่องการลา 
การขาดงานมาประกอบ  โดยพิจารณาในเชิงปริมาณ เพื่อชวยในการพิจารณาตัดสินใจ เปนตน 

รองอธิการบดีฝายบริหาร กลาววา ตามขอมูลที่คณบดีคณะครุศาสตรเสนอ  ยินดีรับ 
ดําเนินการโดยนําคะแนน รอบปที่ไดรับ และวันลามาประกอบเพื่อพิจารณาตัดสินใจ โดยที่ทั้ง 7 คนได 
ผานเกณฑในสวนของคะแนนเรียบรอยแลว  แตยังไมครบถวนตรงสวนของขอมูลวันลา  และรอบที่ไดรับ 
ความดีความชอบมาประกอบการพิจารณาจัดลําดับตอไป 

อธิการบด ี กลาววา  เนื่องจากขอมูลการพิจารณาจากหนวยงานเอกสารสงมายังมหาวิทยาลัย 
ไมพรอมกันในการสั่งการพรอมกันแตการจัดสงไมตรงตามกําหนดเวลา ซึ่งเปนปญหาอยางยิ่งตอ 
มหาวิทยาลัย ในการนี้นําผูที่ไดรับพิจารณาความดีความชอบมาจัดสรรโดยพิจารณาคัดเลือกลําดับ 
คะแนนจากลําดับที่ 1 6 

มติท่ีประชุม 
เห็นชอบการเสนอช่ือผูที่ไดรับการพิจารณาความดีความชอบของลูกจางประจํา สังกัด 

กองกลาง สังกัดสํานักวิทยบริการฯ และสังกัดคณะครุศาสตร รวมจํานวน 7 คน ซึ่งไดผานเกณฑในสวน 
ของคะแนนเรียบรอยแลว แตมีจํานวนเกินกวาที่กําหนดคือ 6 คน ที่ประชุมไดกําหนดเกณฑ 
ประกอบการพิจารณาเพื่อตัดสินใหเหลือ 6 คน ตามจํานวนที่กําหนด  และมอบหมายรองอธิการบดี 
ฝายบริหารเปนผูดําเนินการคัดเลือกตามเกณฑที่ กบ. กําหนด 

ระเบียบวาระที่ 5.3 ขอความเห็นชอบ (ราง) บันทึกขอตกลงความรวมมือระหวาง California 
State University, SanBernardino กับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

สาระสําคัญโดยยอ 
Dr. Rosalie GiacchinoBaker, ผูอํานวยการศูนยการศึกษานานาชาติ California State 

University, San Bernardino ซึ่ง Dr.Albert K. Karnig, President ตองการมีความรวมมือกับ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ดวยจากการที่ไดมาเยือนไดพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู 
รวมกันคิดวามีสวนที่จะทําความรวมมือกับมหาวิทยาลัยได หรือความรวมมือชวยเหลือโดยมีประเด็น 
ที่สําคัญคือ California State University, มีศูนยที่จะพัฒนาบุคลากร/อาจารยที่นาสนใจ  ซึ่งคิด 
เช่ือมโยงไปถึงการที่มีหลักสูตรปริญาเอกบริหารธุรกิจเหมือนกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ที่สามารถเช่ือมโยงกันที่จะสามารถพัฒนาใหปริญาเอกของมหาวิทยาลัยเปนอินเตอรมากข้ึน
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จึงมีความเห็นวาการทําความรวมมือรวมกันนาจะเปนประโยชนกับมหาวิทยาลัย Dr. Rosalie จึงได 
ทําการยกรางใหอธิการบดีของ California State University, คือ Dr.Albert K. Karnig, และนําเสนอ 
มาใหทางมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาพิจารณาใหความเห็นชอบ หากเห็นชอบก็จะนําเสนอ 
ลงนามรวมกันตอไป  ในการนี้จึงนําเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณา 

รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา กลาววา เรื่องดังกลาวไดมีการเสนอสภามหาวิทยาลัย 
เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2554 ซึ่งสภามหาวิทยาลัยไดใหความเห็นไวโดยสรุป คือ ในการที่จะทําความ 
รวมมือรวมกับมหาวิทยาลัยในตางประเทศโดยเฉพาะประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งมหาวิทยาลัยจะไดอาศัย 
ประโยชนจากประเทศที่มีความเข็มแข็ง ซึ่งสภามหาวิทยาลัยตองการที่จะมองเห็นความเขมแข็งที่จะ 
กาวสูความเปนสากลของมหาวิทยาลัย  และไดใหความเห็นเพิ่มเติมวาควรจะดําเนินการจัดตั้ง 
คณะกรรมการขึ้นมาเพื่อดูเรื่องตางประเทศควรรองรับการที่จะเปนอาเซียนใน 2015 เพื่อเช่ือมโยงกัน 

อธิการบด ี กลาววา มหาวิทยาลัยควรตองมีการแตงตั้งคณะกรรมการ วาดวยการวิเทศสัมพันธ 
เพื่อความรวมมือ  ความรวมมือที่ดําเนินการอยูในปจจุบันมีความเปนไปไดสูงมาก อาทิ ประเทศจีนที่มี 
ความสัมพันธยาวนาน  และประเทศเวียดนามซึ่งตองหาโอกาสเดินทางไปเยือนอีกครั้ง ในการสัมมนา 
ที่ประเทศจีนเมืองหนานฉางที่ผานมาไดมีโอกาสพบผูอํานวยการซึ่งเปนตัวแทนจากประเทศเวียดนาม 
จึงมีความหวังวาจะไดรับความรวมมือจากการพัฒนาความสัมพันธ  ซึ่งมหาวิทยาลัยตองดําเนินการ 
ใหเปนรูปธรรมมากข้ึน ในเรื่องนี้ขอเสนอแนวคิดที่ตองการเสนอในสวนของหนานฉางมีความยินดีที่จะ 
ทําความรวมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาและตั้งใจที่จะเชิญมาเยือนในระยะเวลา 
อันสั้นนี้   ประเทศที่ กํ าลั งพัฒนาในกลุ มที่ ร วมสัมมนาในครั้ งนี้ ได คิดแนวทาง เพื่ อนํ า เสนอ 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในคราวตอไปคือในบางประเทศรับเปนหลัก  ในบางประเทศตางให 
ตางรับ  ในบางประเทศเราอาจจะตองใหบาง เพื่อเปนการยกระดับมหาวิทยาลัยของเราจากฝายรับมาก 
เปนฝายใหบางดวยแนวคิดนี้จึงทําใหนึกถึงสวนของประเทศลาวที่คณะครุศาสตรเดินทางไปเยือนเพื่อ 
เจรจาความรวมมือตางๆ กรณีนี้ควรเริ่มตนดวยความชวยเหลือใหในสวนที่มหาวิทยาลัยสามารถ 
ชวยเหลือได กับอีกดานที่พบใน 15 ประเทศกําลังพัฒนาในแอฟริกามีความคิดวาสิ่งไหนที่มหาวิทยาลัย 
สามารถใหไดบางควรตองดําเนินการ  ซึ่งผูบริหารและคณบดีหากมีโอกาสหรือชองทางที่จะดําเนินการใน 
เรื่องดังกลาว  ขอใหดําเนินการ  โดยมหาวิทยาลัยจะหาชองทางประสานใหการสนับสนุนตอไป 
ในปงบประมาณ 2555 ควรตองจัดต้ังงบประมาณสําหรับงานวิเทศสัมพันธในแตละคณะ 

รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา กลาววา  กรณี Gyeongju University หลักจากที่ได 
พูดคุยกับอธิการบดีของ Gyeongju University ไดเสนอวากรณี 2+2 สามารถทําไดทันทีและตรงกับ 
ประเด็นที่ผูทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัยอภิปรายไววา  ไมตองการเห็น MOU ประเภทที่ไปเที่ยวเมื่อกลับ 
มาแลวไมดําเนินการอยางใดเลย  หากเปนการทําตอยอด 2+2 , 3+1 ผูทรงคุณวุฒิเห็นดวยและสงเสริม 
สนับสนุนใหทําในเรื่องดังกลาว 

อธิการบด ี กลาววา ขอเสนอแนวคิดใหกับคณะวิทยาการจัดการ  ซึ่งมีความตองการให 
สาขาวิชาการทองเที่ยวของเราเปนที่คาดหวังและไมตองการใหความคาดหวังนั้นตองสูญเสียไป  ดังนั้น 
จึงพยายามที่จะใหเกิดความเขมแข็งกับสาขาวิชาการทองเที่ยว  และควรดําเนินการจัดทําแผนงาน
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ที่ชัดเจนโดยมหาวิทยาลัยตองชวยกันสรางความเขมแข็งใหเกิดข้ึน  สิ่งหนึ่งที่ขอเสนอคือการทําความ 
รวมมือรวมกับ Gyeongju University ในการเสริมความเขมแข็งของมหาวิทยาลัยไดนาจะเปนการดี 
จึงขอแนวคิดเพื่อใหผูบริหารหนวยงานพิจารณา 

มติท่ีประชุม 
เห็นชอบ(ราง)บันทึกขอตกลงความรวมมือCalifornia State University, San Bernardino 
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พัฒนาหลักสูตร ในการพัฒนาอาจารย ในการแลกเปลี่ยนพัฒนานักศึกษา ในการพัฒนาแลกเปลี่ยนดาน 
สื่ออุปกรณ ในการพัฒนาแลกเปลี่ยนงานวิจัยรวมทั้งในการพัฒนาแลกเปลี่ยนการประชุมสัมมนา 
ทางวิชาการ 

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ 
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การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2554 
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