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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
คร้ังที่ 2/2554 

วันอังคารท่ี 25 มกราคม พ.ศ. 2554 เวลา 13.3018.00 น. 
ณ หองประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

ผูท่ีมาประชุม 
1. ดร.บรูพาทิศ พลอยสุวรรณ อธิการบดี ประธาน 
2. รศ.วันทนีย แสนภักดี รองอธิการบดฝีายบริหาร กรรมการ 
3. ดร.ชิดชัย สนั่นเสียง รองอธิการบดฝีายวิจัยและบริการวิชาการ กรรมการ 
4. ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุงพรหม รองอธิการบดฝีายวิชาการ กรรมการ 
5. นายสุนทร โภชฌงค รองอธิการบดฝีายกจิการนกัศึกษา กรรมการ 
6. นายจิรศักดิ์ ชุมวรานนท รองอธิการบดฝีายวางแผนและพฒันา กรรมการ 
7. นายทวีศักดิ์ จริตควร ผูชวยอธิการบดีฝายบริหาร กรรมการ 
8. ดร.อมรรัตน สนั่นเสียง คณบดีคณะครุศาสตร กรรมการ 
9. ผศ.วิชชุกร นาคธน คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร กรรมการ 
10. รศ.ลํายอง ปลั่งกลาง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 
11. รศ.ดร.นพวรรณ ธีระพันธเจริญ คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กรรมการ 
12. ผศ.จินตนา เวชมี ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กรรมการ 
13. ผศ.พันทิพา มาลา ผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา กรรมการ 
14. นายชัยพฤกษ ชูดํา ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี 

สารสนเทศ กรรมการ 
15. ดร.รวีวัตร สิริภูบาล ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการ 

บัณฑิตศึกษา กรรมการ 

ผูเขารวมประชุม 

นางสุนทรี โพธิกุล
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เปดประชุม เวลา 13.30 น. 
ประธานพิจารณาจํานวนกรรมการที่มาประชุมและเห็นวาครบองคประชุมแลวจึงเปดการประชุม 

และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ 

ระเบียบวาระที่ 1.1 การประชุมนอกสถานที่คณะผูบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พระนครศรีอยุธยา 

สาระสําคัญโดยยอ 
นายกสภามหาวิทยาลัยไดใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับการทํางานรวมกับมหาวิทยาลัยตลอด 

ระยะเวลา 1ป 6 เดือน ซึ่งยังไมมีโอกาสสอบถามปญหาการดําเนินงานหรือหารืออยางใกลชิดระหวาง 
ผูบริหารรวมกับนายกสภามหาวิทยาลัย  อุปนายก และประธานคณะกรรมการสงเสริมกิจการฯ จึงได 
กําหนดการประชุมนอกสถานที่ระหวางวันที่ 2829 มกราคม 2554 ดังนั้นจึงขอเรียนเชิญคณะกรรมการ 
บริหารมหาวิทยาลัยไปรวมประชุมในครั้งนี้ โดยมีจุดมุงหมายการประชุม คือการสอบถามและรวมหารือ 
ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินการบริหารงานที่ผานมา  เพื่อกําหนดทิศทางในการดําเนินการบริหาร 
จัดการใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 1.2 การสรางพระพุทธรูปประจําจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและการปรับปรุง 
หนองโสน 

สาระสําคัญโดยยอ 
เนื่ อง ในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ าอยูหั วฯครบรอบ 84 พรรษา จั งห วัด 

พระนครศรีอยุธยาขอความรวมมือจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาดําเนินการ ดังนี้ 
1. รวบรวมพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงปฏิบัติที่จังหวัด 

พระนครศรีอยุธยา แยกเปน 9 เรื่อง 
2. ออกแบบเปนลายปูปน ลวดลายแกะสลัก หรือลายหลอที่แสดงถึงพระราชกรณียกิจ 

ตามขอมูลจํานวน 9 เรื่องเพื่อใหชางจัดทําแผนปูนมีขนาดกวาง 5 เมตร สูง 8 เมตร ติดดานหลังองค 
พระพุทธรูปที่จังหวัดจัดสรางบริเวณสวนทุงหันตรา มีความสูง 9 เมตร 84 เซนติเมตร 

ดําเนินการจัดสรางข้ึนในเดือนมิถุนายน 2554 โดยขอความรวมมือประชาชนในจังหวัด 
พระนครศรีอยุธยาแยกเปน 16 อําเภอ อําเภอละครึ่งช่ัวโมง โดยทําการผสมปูนและเทปูน ใหเสร็จ 
ภายในคืนเดียวตั้งแตเวลา 21.00 น. จนถึงเวลา 06.00 น. รวมระยะเวลา 8 ช่ัวโมง สวนบริเวณพื้นที่ 
ดานหลังองคพระพุทธรูปจะทําการขุดเปนหนองโสนโดยมีพื้นที่ให 16 อําเภอ อําเภอละ 1 ไรในการสราง 
สัญลักษณของแตละอําเภอ ซึ่งการกอสรางจะดําเนินการใหเสร็จสิ้นภายในเดือนสิงหาคม 2554 เพื่อนํา 
กราบบังคมทูลในเดือนธันวาคม 2554
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ในการนี้มอบหมายผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศรวบรวมขอมูล 
พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ทรงปฏิบัติที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจํานวน 
9 เรื่อง มอบหมายอาจารยสุรินทร ศรีสังขงาม เปนผูออกแบบ 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2554 

สาระสําคัญโดยยอ 
เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย นําเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการ 

บริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2554 เพื่อขอใหที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณา 
รับรองรายงานการประชุม 

ความเปนมา/เรื่องเดิม/ขอเท็จจริง 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยไดมีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

ครั้ งที่ 1/2554 เมื่อ วันอังคารที่ 11 มกราคม 2554 ณ หองประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พระนครศรีอยุธยา 

ขอเสนอ/ญัตต ิ
ขอรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้ งที่ 1/2554 

เมื่อวันอังคารที่ 11 มกราคม 2554 ณ หองประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 

รับรองรายงานการประชุม โดยใหแกไขหนา 23 ยอหนาที่ 2 บรรทัดที่ 3 ขอความจาก 
เดิม “อัศจรรย” แกไขเปน “อัฒจันทร” และ แกไขหนา 217 ขอความจากวันที่ 8 กุมภาพันธ 2554 
จะมีคณะกรรมการมาประเมิน PMQA ตัวช้ีวัดของป 2553 และวันที่ 9 กุมภาพันธ 2554 ประเมินเกณฑข้ัน 
พื้นฐานหากผานเกณฑข้ันพื้นฐานปงบประมาณ 2553 แกไขเปนวันที่ 7 กุมภาพันธ 2554 จะมี 
คณะกรรมการมาประเมิน PMQA ตัวช้ีวัดของป 2553 และวันที่ 8 กุมภาพันธ 2554 ประเมินเกณฑ 
ข้ันพื้นฐานหากผานเกณฑขั้นพื้นฐานปงบประมาณ 2553
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ 2/2554 

ระเบียบวาระที่ 3.1 มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

สาระสําคัญโดยยอ 
1. (ราง) ระเบียบวาดวยการดําเนินงานจัดหาผลประโยชนของศูนยฝกปฏิบัติการวิชาชีพ 

ธุรกิจ (อาคารสวนหลวง) ใหปรับปรุงตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและให 
กลับมาเสนอเพื่อพิจารณาใหมอีกครั้งหนึ่ง 

2. เห็นชอบในหลักการ (ราง) บันทึกลงนามความเขาใจ (MOU) จาก Chung Chou 
Institute of Technology รายละเอียดขอมูลการลงนามใหเสนอพิจารณาในการประชุมครั้งตอไป 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.1 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะครุศาสตร 

สาระสําคัญโดยยอ 
1. นักศึกษาที่เขารวมโครงการผลิตครูพันธใหมนํารองในปการศึกษา 2553 ไดรับการ 

คัดเลือกจํานวน 4 สาขาวิชา และไดทําการรับสมัครในระหวางวันที่ 1921 มกราคม 2554 มีนักศึกษา 
ที่เขาเกณฑช้ันปที่ 4 คือปฐมวัยจํานวน 4 คน สังคมศึกษาจํานวน 7 คน  คณิตศาสตรจํานวน 2 คน 
คอมพิวเตอรศึกษาจํานวน 5 คน รวมทั้งสิ้น 18 คน  ซึ่งจะทําการสอบสัมภาษณในวันที่ 28 มกราคม 
2554 หากเขาเกณฑจะไดรับอัตราบรรจุตอไป  โดยมีคณะกรรมการสอบสัมภาษณจากภายนอกจํานวน 
3 คน และคณะกรรมการภายในมหาวิทยาลัยจํานวน 2 คน  ตามขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา (สกอ.) 

2. สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) ไดแจงใหทราบวา 
ปการศึกษา 2554 ยังมีโครงการผลิตครูของสงเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร 
และคณิตศาสตร (สควค.) ป. บัณฑิตวิชาชีพครูรุนสุดทายซึ่งมหาวิทยาลัยเขารวมโครงการเชนเดิม 

3. การขอขยายระยะเวลารับรองหลักสูตรที่ไดรับรองจากคุรุสภาแลว   เนื่องจากหลักสูตร 
ของคณะครุศาสตรจะหมดระยะเวลาการรับรองจากคุรุสภาในปการศึกษา 2553 ซึ่งสวนใหญ 
ทุกมหาวิทยาลัยจะดําเนินการไมแลวเสร็จในกรณีที่เปนหลักสูตรใหมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิใหม 
ดังนั้นสภาคณบดีไดดําเนินการหารือไปยังคณะอนุกรรมการคุรุสภา โดยใหนําหลักสูตรของคณะจํานวน 
5 หลักสูตรที่ผานการรับรองและหมดระยะเวลาในปการศึกษา 2553 ใหเขาดําเนินการตามประกาศ 
การรับรองปริญญา ตองไดรับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ซึ่งคณะครุศาสตรไดดําเนินการขอความ 
เห็นชอบตอคณะกรรมการประจําคณะซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2554 เพื่อสงใหมหาวิทยาลัย 
และคุรุสภาดําเนินการตามขั้นตอนตอไป
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4. คณะครุศาสตรไดนําหลักสูตรที่ผานการวิพากษเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2554 จํานวน 
9 กลุม 8 หลักสูตร เปนหลักสูตรปรับปรุงคือพลศึกษากลุมวิชาชีพครูสวนหลักสูตรที่พัฒนาข้ึนใหมคือ 
การสอนภาษาไทย  การสอนภาษาอังกฤษ การประถมศึกษา นําเขาคณะกรรมการประจําคณะโดยมี 
ขอเสนอแนะใหคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรดําเนินการปรับปรุงเพื่อนําเสนอมหาวิทยาลัยตามลําดับ 
ตอไป 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.2 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะมนุษยศาสตรและ สังคมศาสตร 

สาระสําคัญโดยยอ 
 ไมมี  

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
 ไมมี  

ระเบียบวาระที่ 4.3 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

สาระสําคัญโดยยอ 
1. เมื่อสัปดาหที่ 4 เดือนธันวาคม 2553 นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ไดรับรางวัลจาก 

การแขงขันการทําบัญชีดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางบัญชี Smartbiz ระดับอุดมศึกษา โครงการ 
“The Talent Contest for Accounting Software” ที่มหาวิทยาลัยรามคําแหง โดยรางวัลที่ไดรับ 
มีจํานวน 3 ทีม คือ เหรียญเงินจํานวน 2 ทีมและเหรียญทองแดงจํานวน 1 ทีม 

2. เมื่อสัปดาหที่ 3 เดือนมกราคม 2554 นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีไดรับรางวัลที่ 3 
จากการแขงขันการแกสมการบัญชี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

3. การลงนาม MOU กับคณะวิทยาการจัดการจํานวน 21 แหงที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล 
สงครามจะมีการดําเนินการเกี่ยวกับการของบประมาณรวมกัน 

4. อาจารยคณะวิทยาการจัดการจํานวน 3 คน เดินทางไปเผยแพรผลงานทางวิชาการ 
ที่ประเทศอินเดีย ซึ่งจัดสงใบสมัครไปโดยลงตําแหนงคณบดีซึ่งตรงกับความตองการ  และไดรับการตอบ 
รับกลับมาวามีความสนใจจะเดินทางมาเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยในโอกาสตอไป 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 4.4 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

สาระสําคัญโดยยอ 
1. สัปดาหที่ 1 เดือนมกราคม 2554 คณบดีคณะวิทยาศาสตรเขารวมประชุมกับ 

สภาคณบดีคณะวิทยาศาสตรรวมกับรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการไดมติที่ประชุมซึ่งสวนหนึ่ง 
เปนนโยบายโครงการผลิตครูทางดานวิทยาศาสตร สี่บวกสอง 

2. สภาคณบดีคณะวิทยาศาสตรมีความคิดเห็นในการสรางความเขมแข็งรวมกันใหกับคณะ 
วิทยาศาสตรโดยทําการเสนอโครงการจํานวน 2 โครงการคือ โครงการในภาพรวมคณะวิทยาศาสตร 
ทั้งประเทศการพัฒนาวัสดุครุภัณฑการเรียนการสอน  และโครงการอบรมครูผูสอนในระดับมัธยมที่ไมจบ 
ทางดานวิทยาศาสตร แตตองรองบประมาณป 2554 

3. วันที่ 22 มกราคม 2554 จัดการประชุมเพื่อวิเคราะหการจัดทําหลักสูตรเคมี 
เรื่องการสอนวิทยาศาสตร แตตองรอความชัดเจนของหลักสูตรกอน 

4. วันที่ 26 มกราคม 2554 จัดใหมีการประชุมคณะกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณา 
หลักสูตรคณิตศาสตร 

5. วันที่ 28 มกราคม 2554 จัดอบรมการเขียนบทความวิจัย โดย ผศ.ดร.ชูสิทธ์ิ  ประดับเพ็ชร 
เปนผูรับผิดชอบ 

6. วันที่ 2 และวันที่ 9 กุมภาพันธ 2554 จัดใหมีการอบรมอาจารยใหมรวมกันทั้ง 4 คณะ 
ในหัวขอการเรียนการสอน การประเมิน  กฎระเบียบที่ควรทราบและการพัฒนาบุคลิกภาพโดยการให 
ความรวมมือกันดานวิทยากร 

7. คณะวิทยาศาสตรฯ ทําการประชาสัมพันธนักศึกษาภายนอกมหาวิทยาลัยโดยอาจารยทาํ 
ประชาสัมพันธสัปดาหละ 2 ครั้ง มีหลายสาขาวิชาไดรับการตอบรับเปนอยางดี 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.5 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา 

สาระสําคัญโดยยอ 
1. วันที่ 26 มกราคม 2554 เวลา 13.30 น. กองอนุรักษสิ่งแวดลอมสํานักนโยบายและ 

แผนจัดกิจกรรมที่หองตนโมก อาคารบรรณราชนครินทร เรื่องการประเมินคุณภาพเชิงภัทรเมือง 
เชิงบูรณาการพื้นที่เทศบาลพระนครศรีอยุธยา 

2. วันที่ 28 มกราคม 2554 สถาบันอยุธยาศึกษาจัดโครงการสงเสริมบทบาทสตรีในการ 
อนุรักษสืบสานวัฒนธรรม ที่วัดตะโหนด อําเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไดเชิญกลุมสตรีจาก 
ตําบลตางๆ เขารวมกิจกรรมจํานวน 10 ตําบล ตําบล ละ 5 คน 

3. วันที่ 2122 กุมภาพันธ 2554 กองสัมพันธตางประเทศกระทรวงศึกษาธิการกับเอเชีย 
ศึกษาจัดสัมมนาศึกษาสัญจร ที่โรงแรมกรุงศรีริเวอร ไดขอความอนุเคราะหใหสถาบันอยุธยาศึกษาจัดหา 
วิทยากรนําชมเสนทางที่เกี่ยวของกับตะวันออกกลาง คือ สะพานวานรเทศหมีจนถึงทานเฉกอะหมัด
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4. วันที่ 28 มกราคม 2554 ผูประสานงานอิหรานจะนําของมาลงในพื้นที่เพื่อเตรียมจัด 
นิทรรศการสัปดาหวัฒนธรรมอิหรานไทย ในวันดังกลาวจะแจงเกี่ยวกับอุปกรณที่ใชในการจัดนิทรรศการ 
ใหรับทราบตอไป 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.6 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

สาระสําคัญโดยยอ 
1. วันที่ 25 มกราคม 2554 สํานักวิทยบริการฯ ไดใหบริการ TVConference กับ 

นักเรียนโรงเรียนประถมสาธิตโดยผูอํานวยการ ผศ.ศิรพร  เหลาเมือง ไดพูดคุยกับทางเกียวโตและ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมเรียบรอยแลววาจะทําการสอนในเรื่องใดบาง  ซึ่งนักเรียนของโรงเรียน 
ประถมสาธิตจะนั่งเรียนกับครูญี่ปุนที่ทําการสอนมาจากทางเกียวโต 

2. สํานักวิทยบริการฯ ไดเตรียมพื้นที่เพื่อจัดนิทรรศการสัปดาหวัฒนธรรมอิหรานไทย 
ในชวงสัปดาหที่ 1 ของเดือนกุมภาพันธ 2554 ซึ่งอธิการบดีไดมอบหมายสํานักวิทยบริการฯ รับผิดชอบ 
ในการจัดเตรียมพื้นที่เพื่อรองรับกิจกรรมดังกลาว 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.7 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

สาระสําคัญโดยยอ 
1. กรอบวงเงินและเปาหมายในการบริการวิชาการ  ซึ่งสถาบันวิจัยและพัฒนาจัดประชุม 

เมื่อสัปดาหที่ 3 ของเดือนมกราคม 2554 มติที่ประชุมมีความเห็นเรื่องการบริการวิชาการ ป 2555 
ควรเนนที่ชุมชนเนื่องจากปที่ผานมาเปาหมายมีความซ้ําซอนกัน โดยจะใชฐานความรูเศรษฐกิจพอเพียง 
และขอใหแตละสวนราชการใหสงโครงการยอ จํานวนวงเงินที่จะดําเนินการภายในวันที่ 1 มีนาคม 2554 
และใหเนนการทํางานบูรณาการระหวางการสอนไมควรขามสาขาวิชาโดยใชศาสตรของตนเองในการ 
ดําเนินเรื่อง การใหบริการเนนเปนกลุมเปาหมายโดยใชหลักเศรษฐกิจพอเพียง เมื่อไดรับโครงการ 
มาแลวสถาบันวิจัยและพัฒนาจะทําการประชุมในวันที่ 4 มีนาคม 2554 เวลา 9.30 น. เพื่อพิจารณา 
วงเงิน กลุมเปาหมายและจํานวนโครงการตอไป 

2. จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจัดทําโครงการบานหลังเลิกเรียนตั้งแตเวลา16.00 น.  18.30 น. 
ทุกวันพุธมีการจัดกิจกรรมเพิ่มเติม ทุกวันจันทรวันศุกร เชิญชวนใหนักศึกษาที่มีจิตอาสาไปชวยสอน 
การบานใหนองซึ่งเปนเด็กดอยโอกาสโดยจัดกิจกรรมที่เรือนสภากาชาด ซึ่งขณะนี้นักศึกษาสาขาวิชา 
คณิตศาสตรสับเปลี่ยนไปสอนวันละ 2 คน แตไมเพียงพอกับผูเรียนที่มีจํานวนมากจึงขอความรวมมือจาก 
นักศึกษาในสาขาวิชาอื่นๆ ชวยสอนนองๆ นักเรียนไดที่จวนผูวาราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
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มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.8 เรื่องนาํเสนอเพือ่ทราบจากผูอํานวยการสํานกังานคณะกรรมการบณัฑติศกึษา 

สาระสําคัญโดยยอ 
การรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาประจําปการศึกษา 2554 ไดจัดทําประกาศและ 

แผนพับรายละเอียด  ซึ่งปายประกาศติดต้ังจํานวน 2 จุดคือ ดานหนามหาวิทยาลัยและหอพักอูทอง 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.9 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี 

สาระสําคัญโดยยอ 
1. ตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ที่ ศธ 0509.6(3.10)/ว57 ลงวันที่ 

5 มกราคม 2554 เรื่อง การโฆษณาซื้อขาย วุฒิการศึกษา ไดรับเรื่องรองเรียน กรณีมีการโฆษณาผาน 
เว็บไซต http://postfree108.com จึงขอความรวมมือใหสถาบันอุดมศึกษาตางๆ กรุณาตรวจสอบ 
ฐานขอมูลทะเบียนบัณฑิตและการออกใบปริญญาบัตรวามีผูลักลอบปลอมปริญญาบัตรหรือไม 
หากหนวยงานใดขอตรวจสอบความถูกตองของปริญญาบัตรโปรดใหความรวมมือและรายงานผล 
ให สกอ. ทราบดวย 

2. วันที่ 25 มกราคม 2554 มีการทําบุญที่วัดบรมพุทธาราม เพื่อรําลึกถึงพระเพทราชา 
และบูรพมหากษัตริยตราธิราชแหงกรุงศรีอยุธยา 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 

รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.10 เรือ่งนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีและผูชวยอธกิารบดี 

ระเบียบวาระที่ 4.10.1 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝายบริหาร 

สาระสําคัญโดยยอ 

ไมมี 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 

ไมมี
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ระเบียบวาระที่ 4.10.2 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดฝีายวางแผนและพฒันา 

สาระสําคัญโดยยอ 
1. รายงานการติดตามการเบิกจายงบประมาณ สรุปแผน/ผล การใชจายงบประมาณ 

รวมทั้ง 4 ประเภท ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 เมื่อสิ้นสุดไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม 2553 ถึงเดือน 
ธันวาคม 2553 ดังนี้ 

งบประมาณทั้ง 4 หมวดมีการเขียนโครงการและวางแผนงบประมาณของหนวยงาน เจาหนาที่ 
ฝายติดตามและประเมินผลรวบรวมขอมูลหลังจากจบไตรมาสที่ 1 แยกรายหนวยงานเพื่อใหแตละ 
หนวยงานใชบริหารในหนวยงานซึ่งยังใชงบประมาณนอยกวาที่วางแผนไว 

งบลงทุนเนื่องจากจังหวัดไดตั้งเปาหมายใหทาทายกวาระดับประเทศในไตรมาสที่ 1 งบลงทุน 
เบิกจายรอยละ 20 แตประเทศไดต้ังไวรอยละ 10 ภาพรวมจังหวัดต้ังไวเบิกจายรอยละ 25 แตประเทศ 
ตั้งไวรอยละ 20 ผลการดําเนินงานงบลงทุนเบิกจาย 1.99 เปอรเซ็นต อาคารสํานักงานอธิการบดีเบิก 4 
ลานบาท จากงบลงทุนทั้งหมดจํานวน 66 ลานบาท  คาดวาปนี้งบลงทุนจะเบิกไดตามเปาของประเทศ 
ไมต่ํากวารอยละ 72 โดยที่จังหวัดตั้งเปาไวรอยละ 80 คาดวาทําไดเนื่องจากอาคารทั้ง 3 อาคารเสร็จ 
ทั้งหมดคาดวาภายใน 2 เดือน  และของสํานักวิทยบริการฯ จํานวน 12 ลานบาทเปนงบครุภัณฑ 
ซึ่งอธิการบดีใหเรงรัดการจัดซื้อจัดจางใหเปนไปตามเปาหมายในไตรมาสที่ 2 ผูกพันสัญญาไดภายใน 
เดือนมีนาคม 

2. กรอบวงเงินที่ขออนุมัติงบรายจายประจําป พ.ศ.2555 กองนโยบายและแผนไดเสนอกรอบ 
วงเงินเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2554 จํานวน 425 ลานบาท รายละเอียดดําเนินการคียเขาระบบใหเสร็จ 
สิ้นกอนวันที่ 1 กุมภาพันธ 2554 ซึ่งกองนโยบายและแผนมีหนังสือไปเพื่อจัดประชุมหนวยงานแลว 
ใหสงครุภัณฑตางๆ เชน ครุภัณฑประกอบอาคาร และที่ดินสิ่งกอสราง 

3. งบประมาณข้ันต่ําตามที่ไดเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย สํานักงบประมาณได 
เห็นชอบในวงเงินจํานวน 121,842,900 บาท ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ และงบลงทุนรอการพิจารณา 
หลังจากดําเนินการคียขอมูลเสร็จเรียบรอยทางสํานักงบประมาณจะพิจารณากรอบวงเงินตอไป 

4. อาคาร 8 และ อาคาร 9 ที่จะขอกอสรางทดแทนอาคารเดิมอาคารละจํานวน 35 ลานบาท 
และปรับปรุงอาคารดนตรีจํานวน 10 ลานบาท รวมทั้งรั้วและอาคารอื่นๆ ในวงเงินจํานวน 425 ลานบาท
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อธิการบดีใหขอเสนอแนะวา 
1. การจัดสรรงบประมาณแผนดินป พ.ศ.2555 มีแนวทางยุทธศาสตรจากรัฐบาลในการ 

จัดสรรตามขอมูลเว็บไซตกองนโยบายและแผน สามารถโหลดขอมูลเพื่อทําการศึกษาไดและบันทึกที่สง 
ใหทุกสวนราชการไดรับทราบขอมูล 

2. การเสนอของบประมาณของมหาวิทยาลัยภายใตแนวทางการจัดสรร ขณะนี้ 
ไดดําเนินการไป 2 สวน คือ รายจายข้ันต่ํา (งบบุคลากรตางๆ) สํานักงบประมาณไดเห็นชอบกรอบ 
รายจายข้ันต่ําแลว  และกรอบวงเงินตามที่มหาวิทยาลัยขอไปเกี่ยวกับงบดําเนินการโดยมอบหมาย 
กองนโยบายและแผนประสานกับทุกสวนราชการเกี่ยวกับขอมูลในการตั้งงบประมาณเพื่อทราบกรอบ 
วงเงินแลวแจงไปยังสํานักงบประมาณเพื่อพิจารณากรอบวงเงินอีกครั้งหนึ่ง สํานักงบประมาณไดแจงไว 
ในแนวทางการจัดสรรงบประมาณวา จะใชการจัดสรรงบประมาณหลายลักษณะ แตงบประมาณฐาน 
ศูนยโดยการจัดสรรงบประมาณปนี้จะไมคํานึงถึงปที่ผานมาจะพิจารณาวาโครงการหรือกิจกรรมมี 
ผลกระทบ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนําไปสูจุดหมายเปาประสงคหรือไมเปนหลักเปนแนวทางที่ 
บอกไวในเอกสารแตในทางปฏิบัติจริงตองอยูที่สํานักงบประมาณจะพิจารณา  ในการพิจารณาทุกปถึงแม 
งบประมาณจะเปนฐานศูนยก็จริงแตจะไมตางจากปที่ผานมาซึ่งมีเพิ่มเติมอีกเล็กนอยแมจะเสนอ 
งบประมาณมากกวาก็ตาม มหาวิทยาลัยจะตองเสนองบประมาณที่เปนฐานศูนยไปเพื่อใหสอดคลองกับ 
แนวทางของสํานักงบประมาณ 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.10.3 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝายวิชาการ 

สาระสําคัญโดยยอ 
 ไมมี  

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 

 ไมมี  

ระเบียบวาระที่ 4.10.4 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ 

สาระสําคัญโดยยอ 
1. การทํา MOU โครงการสงเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

กับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในวันที่ 10 กุมภาพันธ 2554 ในขอความที่จะดําเนินการทํา 
MOU มี 3 ประเด็น ดังนี้ 

1.1 ทุนปริญญาเอกภายในประเทศซึ่งไดรับการจัดสรรจํานวน 5 ทุน แตสามารถ 
คัดเลือกคณาจารยเขารับทุนไดจํานวน 1 ทาน คือ อาจารยพยัญชน เอี่ยมศิลป ไดรับงบประมาณ 
ทั้งหมด จํานวน 935,000 บาท และผานการเห็นชอบจากคณบดีเรียบรอยแลว
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1.2 ทุนสนับสนุนการทําวิจัยตางประเทศไดรับจํานวน 2 ทุน แตมีอาจารยเขารับได 
จํานวน 1 คน คืออาจารยกฤษณะ  กันอ่ํา ไดรับงบประมาณทั้งหมดจํานวน 400,000 บาท และผาน 
การเห็นชอบจากคณบดีเรียบรอยแลว 

1.3 โครงการวิจัยไดรับเงินสนับสนุนทั้งหมดจํานวน 2,073,300 บาทใหจัดทําโครงการ 
จํานวน 2 โครงการ 

2. จังหวัดพระนครศรีอยุธยาขอความรวมมือมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาใหทํา 
การรายงานผลการติดตามการใหความชวยเหลือผูประสบอุทกภัยในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดย 
มอบหมายสถาบันวิจัยและพัฒนาทําการคียขอมูล 

3. การจัดงานสัปดาหวัฒนธรรมสาธารณรัฐอิหราน อิสลามแหงราชอาณาจักรไทยและพิธี 
มอบรางวัลเกียรติยศเฉกอะหมัดกุมมีในวันที่ 710 กุมภาพันธ 2554 คณะกรรมการไดมีการประชุม 
จํานวน 2 ครั้งและตรวจสอบครั้งสุดทายเพื่อเตรียมความพรอมทั้งหมดในวันที่ 2 กุมภาพันธ 2554 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 

รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.10.5 เรือ่งนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธกิารบดฝีายกิจการนกัศกึษา 

สาระสําคัญโดยยอ 

ไมมี 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 

ไมมี 

ระเบียบวาระที่ 4.10.6 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผูชวยอธิการบดีฝายบริหาร 

สาระสําคัญโดยยอ 
การรายงานสรุปสถานการณงานกอสราง 6 สัญญา ณ วันที่ 25 มกราคม 2554 ดังนี้
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มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องนําเสนอเพื่อพิจารณา 
ระเบียบวาระที่ 5.1 ขอความเห็นชอบ(ราง)ระเบียบวาดวยการดําเนินงานจัดหา 
ผลประโยชนของศูนยฝกปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ (อาคารสวนหลวง) 

สาระสําคัญโดยยอ 
คณะกรรมการศูนยฝกปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ (อาคารสวนหลวง) ไดจัดทํา(ราง)ระเบียบ 

วาดวยการดําเนินงานจัดหาผลประโยชนศูนยฝกฯ  ซึ่งเปนระเบียบ กฎหมายที่ตองบัญญัติโดยใชอํานาจ 
สภามหาวิทยาลัย ตาม พรบ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ตามกระบวนการและข้ันตอนการ 
นําเสนอรางกฎหมายฯ ตามที่กําหนดจึงขอเสนอ (ราง)ระเบียบวาดวยการดําเนินงานจัดหาผลประโยชน 
ของศูนยฝกปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ (อาคารสวนหลวง) พรอมดวยขอมูลประกอบนําเสนอตอคณะ 
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อกําหนดหลักการและเหตุผล และนําเขาคณะกรรมการปรับปรุงและ 
ยกรางกฎ ระเบียบ ประกาศฯ เพื่อพิจารณากอนเสนอขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยตอไป 

ขอกฎหมาย 
1. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 13 นอกจากเงินที่กําหนดไวใน 

งบประมาณแผนดินมหาวิทยาลัยมีอํานาจในการปกครอง ดูแล และจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินของ 
มหาวิทยาลัย 

2. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547มาตรา 15 บรรดารายไดและ 
ทรัพยสินของมหาวิทยาลัยจะตองจัดการเพื่อประโยชนภายใตวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัยตาม 
มาตรา 7 

ขอเสนอ / ญัตต ิ
ขอความเห็นชอบ(ราง)ระเบียบวาดวยการดําเนินงานจัดหาผลประโยชนของศูนยฝก 

ปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ (อาคารสวนหลวง) 

มติท่ีประชุม 
ใหปรับปรุง (ราง) ระเบียบวาดวยการดําเนินงานจัดหาผลประโยชนของศูนยฝกปฏิบัติการ 

วิชาชีพธุรกิจ (อาคารสวนหลวง) ตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและใหนํา 
กลับมาเสนอเพื่อพิจารณาใหมอีกครั้งหนึ่ง
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ระเบียบวาระที่ 5.2 ขอความเห็นชอบ (ราง) บันทึกลงนามความเขาใจ (MOU) จาก 
Chung Chou Institute of Technology 

สาระสําคัญโดยยอ 
ดวยกลุมงานวิเทศสัมพันธ กองนโยบายและแผน ไดรับการติดตอผานทางจดหมายอีเล็ก 

ทรอนิค จาก Dr” YaChuan Lin ผูอํานวยการศูนยแลกเปลี่ยนนานาชาติ ของ Chung Chou 
Institute of Technology ในประเทศไตหวัน  เพื่อแจงความจํานงขอทําบันทึกลงนามความเขาใจเพื่อ 
แลกเปลี่ยนทางการศึกษา  และวิชาการดานตางๆ จึงขอนําเสนอ (ราง) บันทึกลงนามความเขาใจเพื่อให 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบ 

ขอกฎหมาย 
1. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  เรื่อง นโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

พระนครศรีอยุธยา ขอ 9 “สงเสริม สนับสนุน และแสวงหาความรวมมือในการพัฒนามหาวิทยาลัย 
สูความเปนสากลบนพื้นฐานการบริหารและการจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

2. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 31 (1) บริหารกิจการของ 
มหาวิทยาลัยใหเปนไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศและขอบังคับของทางราชการและของ 
มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ใหสอดคลองกับนโยบายและวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัย 

ขอเสนอ / ญัตต ิ
ขอความเห็นชอบ (ราง) บันทึกลงนามความเขาใจ (MOU) จาก Chung Chou Institute 

of Technology 

มติท่ีประชุม 
เห็นชอบในหลักการ (ราง) บันทึกลงนามความเขาใจ (MOU) จาก Chung Chou Institute 

of Technology รายละเอียดขอมูลการลงนามใหเสนอพิจารณาในการประชุมครั้งตอไป
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ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ 

ระเบียบวาระที่ 6.1 กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2554 

สาระสําคัญโดยยอ 
เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนําเสนอปฏิทินเพื่อหารือเรื่องกําหนด 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2554 

ขอเสนอ/ญัตต ิ
ขอความเห็นชอบกําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2554 

วันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ พ.ศ. 2554 เวลา 13.30 น. ณ หองประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พระนครศรีอยุธยา 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 6.2 การจัดระเบียบรานคาตลาดนัด 

สาระสําคัญโดยยอ 
ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิต กลาววา จากการที่มีซุมรานคาและตลาดนัด 

ในวันเสารอาทิตย ทําใหตนไมเล็กๆ ถูกพอคาแมคาเอามีดเลาะออกเพื่อวางสิ่งของเขามาในบริเวณพื้นที่ 
ของอาคารบัณฑิตที่ตองดูแล และทําการผูกเต็นทนอนเพื่อทําที่พักผอนทําใหตนไมและสวนบัณฑติเกดิความ 
เสียหายเปนจํานวนมาก และซุมโคกบริเวณอาคารบัณฑิต ที่ตั้งอยูบริเวณหนาหอประชุมจัดทําราน 
ไมสวยงามไมเหมาะสมกับเปนสถาบันการศึกษาซึ่งควรตองสะอาด มีความเปนระเบียบเรียบรอย อีกทั้ง 
พอคาแมคาไดทิ้งเศษขยะลงในทอทําใหน้ําเนาเสีย สงกลิ่นเหม็นรบกวน ดังนั้นเห็นควรทําใหบรรยากาศ 
บริเวณอาคารบัณฑิตดีข้ึนไมควรทําความเสียหายใหกับพื้นที่ภูมิสถาปตยเนื่องจากในวันเสารอาทิตย 
มีนักศึกษาและบุคคลภายนอกมานั่งพักผอนเปนจํานวนมาก 

เนื่องจากมหาวิทยาลัยจะจัดกิจกรรมซอมรับปริญญาบัตรไดสอบถามไปยังคนสวนเพื่อ 
ทําการประเมินราคาในการปรับปรุงสวนบัณฑิตใหมีความสวยงาม โดยขออนุมัติงบประมาณจํานวน 
26,230 บาท 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
ใหเสนอขอประมาณตามกระบวนการซึ่งข้ึนอยูกับเหตุผลความจําเปน 
อธิการบดีกําหนดมาตรการดังนี้ 

1. วันเสารอาทิตยหลังตลาดนัดเลิกแตยังเกิดความสกปรกไมมีความเปนระเบียบ 
เรียบรอยและเกิดความเสียหายจะตองมีผูรับผิดชอบ 2 คน คือ



การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ครั้งที่ 3 
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1.1 ผูเชาพื้นที่รานคาไมไดรับอนุญาตใหตอสัญญาเชาตอไป 
1.2 ไมจายเงินใหผูดูแลรักษาความสะอาดในสัปดาหนั้นหรือเดือนนั้น 

2. จัดทําประกาศเรื่องการใชพื้นที่รานคาบริเวณอาคารบัณฑิต 
2.1 หากเกิดความเสียหายบริเวณอาคารบัณฑิตเดือนตอไปจะไมตอสัญญาเชารานคา 
2.2 ผูรับผิดชอบดูแลรักษาความสะอาดหากยังพบวามีความสกปรกไมจายเงิน 

ในสัปดาหนั้นหรือเดือนนั้น 
3. การปรับแตงพื้นที่บริเวณโดยรอบอาคารบัณฑิตมอบหมายผูอํานวยการกองกลาง 

ใหดําเนินการออกคําสั่งใหมีผูดูแลรับผิดชอบ

ปดประชุมเวลา เวลา 18.00 น. 

รศ.วันทนีย  แสนภักดี ผูตรวจบันทึกการประชุม 
นางสาวภัครินทร  ภิญญา ผูบันทึกการประชุม 
นางสาวปยะนุช  แสงมะฮะหมัด ผูบันทกึการประชุม




