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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 6/2553
วันอังคารที่ 23 มีนาคม พ.ศ.2553 เวลา 13.30-18.00 น.
ณ หองประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
--------------------------------------------------

ผูที่มาประชุม
1. ดร.บูรพาทิศ
2. รศ.วันทนีย
3. ผศ.ดร.วิมลพรรณ
4. ดร.ชิดชัย
5. นายจิรศักดิ์
6. นายสุนทร
7. นายทวีศักดิ์
8. ดร.อมรรัตน
9. ผศ.วิชชุกร
10. นางเสาวลักษณ
11. รศ.ดร.นพวรรณ
12. ผศ.จินตนา
13. นางพันทิพา
14. นางสาวจงกล
15. ดร.ภควดี

พลอยสุวรรณ อธิการบดี
ประธาน
แสนภักดี
รองอธิการบดีฝายบริหาร
กรรมการ
รุงพรหม
รองอธิการบดีฝายวิชาการ
กรรมการ
สนั่นเสียง
รองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ กรรมการ
ชุมวรานนท
รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา
กรรมการ
โภชฌงค
รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา
กรรมการ
จริตควร
ผูชวยอธิการบดีฝายบริหาร
กรรมการ
สนั่นเสียง
คณบดีคณะครุศาสตร
กรรมการ
นาคธน
คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร กรรมการ
ชาติศรีสัมพันธ (แทน)คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
กรรมการ
ธีระพันธเจริญ คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กรรมการ
เวชมี
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
กรรมการ
มาลา
ผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา
กรรมการ
เฮงสุวรรณ (แทน) ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี กรรมการ
สารสนเทศ
สุขอนันต
ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการ
กรรมการ
บัณฑิตศึกษา

ผูเขารวมประชุม
1. นางสาวเพลินตา
2. นายสราวุธ
3. นางสาวเบญจลักษณ
4. นางสริตา
5. นางสาวปาณิสรา
6. นายธนากร

โมสกุล
คําสัตย
ชิดชาญชัย
เจริญทัศน
เทพโสดา
เทพวงษ

ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน
นักวิเคราะหนโยบายและแผน
นักวิชาการการศึกษา
นักวิเคราะหนโยบายและแผน
นักวิเคราะหนโยบายและแผน
นักตรวจสอบภายใน
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เปดประชุม เวลา 13.30 น.
ประธานพิจ ารณาจํานวนกรรมการที่ มาประชุมและเห็ น วาครบองค ป ระชุมแลวจึง เป ด
การประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ
ระเบียบวาระที่ 1.1 การขยายระยะเวลาของมาตรการระงับการขอจัดตั้งหนวยงาน
ใหมหรือขยายหนวยงานตามมติคณะรัฐมนตรี
สาระสําคัญ
ดวยสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี มีหนังสือที่ นร 0506/ว 29 ลงวันที่ 29 มกราคม
พ.ศ.2553 ไดแจง มติค ณะรัฐมนตรี เมื่อวัน ที่ 26 มกราคม พ.ศ.2553 ซึ่ง ให ค วามเห็ นชอบ เรื่อง
การขยายระยะเวลาของมาตรการระงับการขอจัดตั้ งหน วยงานใหมห รือขยายหน วยงานตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ พ.ศ.2552 เพื่อใหรับทราบและถือปฏิบัติ
มติ/ความเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 1.2 การจําหนายแผนซีดีเพลงประจํามหาวิทยาลัย
สาระสําคัญ
จากการประชุมของคณะกรรมการสง เสริมกิ จการมหาวิท ยาลัยเรื่องซีดี เพลงประจํา
มหาวิท ยาลัยซึ่งจะนํามาจําหน ายในพิธีซอมรับ พระราชทานปริญญาบัต ร จํานวน 3,000 แผน
แตเนื่องจากเกิดความเขาใจไมตรงกันในการสื่อสารทําใหจําหนายไมได ดังนั้นที่ประชุมจึงเสนอให
นักศึกษาหาชองทางในการจําหนายใหม โดยรายไดจากการจําหนายนั้นเพื่อสนับสนุนกิจกรรม
ของนักศึกษาจํานวน 50% และคืนใหแกคณะกรรมการสงเสริมจํานวน 50% โดยจําหนายในราคา
แผน ละ 59 บาท ดั งนั้น จึง ขอแจง ให คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยทุก ทานใหการสนับ สนุ น
การจําหนายแผนซีดีดังกลาว
มติ/ความเห็นของที่ประชุม
รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 1.3 การประชุมสภามหาวิทยาลัย
สาระสําคัญ
มหาวิท ยาลัย ราชภัฏพระนครศรีอยุ ธยา กํ าหนดให มีการประชุมสภามหาวิทยาลัย
ในวั น ที่ 24 มี น าคม พ.ศ.2553 เวลา 09.30 น. ณ ห อ งประชุ ม 1 มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา และการจัดเสวนาทางวิชาการ เรื่อง มรดกอยุธยา – มรดกโลก จัดโดยสถาบัน
อยุธยาศึกษา ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มติ/ความเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 1.4 การจัดแขงขันแรลลี่การกุศล
สาระสําคัญ
สํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา(MBA) จัดแขงขันแรลลี่การกุศล โดยมีรถเขา
รวมแขงขัน จํานวน 120 คัน ในวันเสารที่ 27 มีน าคม พ.ศ.2553 เวลา 07.00 น. ใชพื้นที่บริเวณ
สนามกีฬาในการจอดรถ
มติ/ความเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2553
สาระสําคัญโดยยอ
เลขานุ ก ารคณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย นํ า เสนอรายงานการประชุ ม
คณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย ครั้ ง ที่ 5/2553 เพื่อ ขอให ที่ ป ระชุม คณะกรรมการบริห าร
มหาวิทยาลัยพิจารณารับรองรายงานการประชุม
ความเปนมา/เรื่องเดิม/ขอเท็จจริง
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยไดมีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ครั้ง ที่ 5/2553 เมื่ อวั น อั ง คารที่ 9 มี น าคม พ.ศ.2553 ณ ห องประชุ ม 1 มหาวิท ยาลัย ราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา
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ขอเสนอ/ญัตติ
ขอรั บ รองรายงานการประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย ครั้ ง ที่ 5/2553
เมื่อวันอังคารที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2553 ณ หองประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มติที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2553 โดยไมมี
การแกไข

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ 5/2553
ระเบียบวาระที่ 3.1 พิ จ ารณาเอกสารการดํ า เนิ น การประกั น คุ ณ ภาพภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจําปการศึกษา
2553
สาระสําคัญโดยยอ
ตามที่ กลุมงานประกัน คุ ณภาพ ไดจัด กิจ กรรมประชุมเชิงปฏิบัติ การเพื่อจัดทํ าแผน
การดํ า เนิ น งานและคู มือ การประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา เมื่ อวั น ที่ 28-29 มกราคม พ.ศ.2553
ซึ่ง ที่ ป ระชุมได เ สนอความคิ ด เห็ น ให นํ าเสนอข อมูลที่ ได จ ากการประชุมเชิง ปฏิ บั ติ ก ารดั ง กลา ว
ตอมหาวิทยาลัย ฯ เพื่อขออนุมัติและใชถือปฏิบัติรวมกัน
ขอกฎหมาย
พระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห ง ชาติ มาตรา 47 ให มี ร ะบบการประกั น คุ ณ ภาพ
การศึก ษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุ กระดับ ประกอบดวย ระบบการประกั น
คุณภาพภายในและระบบการประกัน คุณ ภาพภายนอก หลักเกณฑ และวิธีก ารประกัน คุณ ภาพ
การศึก ษา มาตรา 48 ให หนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกั นคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา
ขอเสนอ/ญัตติ
บัดนี้กลุมงานประกันคุณภาพ ไดดําเนินการรวบรวมขอมูลที่ไดจากการประชุมเรียบรอย
แลว จึงขอนําเสนอขอมูลจากการประชุม เพื่ออนุมัติและถือปฏิบัติรวมกัน ดังนี้
1. คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ
2. นโยบายการประกันคุณภาพ
3. ปฏิทินการประกันคุณภาพการศึกษา
4. คูมือการประกันคุณภาพการศึกษา
5. (ราง) แบบรายงานการประเมินตนเอง
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การพัฒนางานตาง ๆ สิ่งที่ควรจะมีคือ
1. มีการตั้งคณะกรรมการเพื่อดําเนินการในเรื่องนั้น โดยมีองคประกอบ ประกอบดวย
บุค ลากรที่ มีห น าที่รับ ผิด ชอบในการดํ าเนิ น การเรื่องนั้ น มีการกํ าหนดหน าที่ ให ค ลอบคลุมเรื่อง
การวางแผนการจัดระบบงาน การดําเนินงาน การประเมินผลการควบคุมการทํางาน
2. ตองมีการวางแผน กําหนดเปาหมาย วิธีการดําเนินงาน การใชทรัพยากร (บุคคล
สถานที่ วัสดุ) กําหนดปฏิทินการดําเนินงาน
3. ดําเนินการตามแผน/ปฏิทินที่วางไว
4. ประสานงานและติดตามการดําเนินการ รวมทั้งการตรวจสอบงานที่ทําใหเปนไป
ตามเปาหมายที่วางไว
5. ปรับปรุงแกไขใหเปนไปตามแผนที่วางไว
6. นําเสนอตอผูที่เกี่ยวของ ตามลําดับขั้น
7. อื่น ๆ
มติที่ประชุม
1. เห็ น ชอบคํ า สั่ง แต ง ตั้ ง คณะกรรมการประกั น คุ ณ ภาพ และกํ า หนดระยะเวลา
การดําเนินงานใหแลวเสร็จภายในเดือนเมษายน
2. เห็นชอบ นโยบายการประกันคุณภาพ
3. เห็น ชอบ ปฏิทิ นการประกัน คุณ ภาพการศึ กษา เพิ่มเติ ม การรายงานขอมูลผาน
ระบบ TQA Online ชวงเดือนเมษายน-พฤษภาคม พ.ศ. 2553 และอธิการบดีมอบหมายใหกลุม
งานประกันคุณภาพกําหนดวันที่ชัดเจนในการดําเนินงาน
4. เห็นชอบในหลักการ คูมือการประกันคุณภาพการศึกษา และใหแกไขดังนี้
4.1 ใหปรับปรุงขอความหรือรายละเอียดใหมีความถูกตองตรงกัน
4.2 ข อ ความระดั บ สมศ. กพร.แก ไ ขให มี ส ภาพเป น จริ ง ในมหาวิ ท ยาลั ย
ปรับปรุงใหแลวเสร็จภายในเดือนเมษายน พ.ศ.2553 ทุกหนวยงาน
5. (ราง) แบบรายงานการประเมินตนเอง
5.1 เพิ่มจํานวนผูทําในแตละหนวยงานใหมากขึ้น
5.2 ใหรูชัดเจนมากขึ้นในแตละเรื่อง

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7

( 2-7 )

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่ 4.1 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะครุศาสตร
สาระสําคัญโดยยอ
1. คณะครุศาสตรรับสมัครและคัดเลือกผูเขารับการอบรมตามโครงการอบรมตามมาตรฐาน
วิช าชีพครู จํานวน 9 มาตรฐาน โดยมี ผู เ ขารั บการอบรมจํ านวน 80 คน ตั้ ง แต วัน ที่ 3 เมษายน
พ.ศ.2553 – เดือนกุมภาพันธ พ.ศ.2554
2. การจัดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูตามโครงการ สควค.
ในภาคปกติมีนักศึกษาทั้งหมดจํานวน 24 คน โดยจัดการเรียนการสอนในวันจันทร – ศุกร
3. คณะครุ ศ าสตร ร ว มกั บ สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาพระนครศรี อ ยุ ธ ยา เขต 1
จัดสมัชชาการศึกษาระดับจังหวัด โดยมีผูเขารับการอบรมทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจํานวน 120 คน
ในวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2553 เวลา 09.00 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4.2 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
สาระสําคัญโดยยอ
1. กลุมวิช าภาษาไทยจัด อบรมการทํ าผลงานทางวิช าการให กั บ บุ ค คลทั่ วไป ในวัน ที่
27-28 มีนาคม พ.ศ.2553 ณ อาคาร 100 ป
2. จัดสัมมนาอาจารยใหม เรื่องทิศทางของอาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏกับบทบาทหนาที่
และความทาทายของคนรุนใหม ณ หองประชุม 227 อาคารคณะมนุษยศาสตรและสัง คมศาสตร
ตั้งแตวันที่ 30 - 31 มีนาคม พ.ศ.2553 และวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2553
3. จัดทําบุญคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ในวันที่ 2 เมษายน พ.ศ.2553
4. การจัดสัมมนาทางวิชาการ นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับTQF โดยมี ดร.สุชาติ เมืองแกว
ใหเกียรติเปนวิทยากรในการสัมมนาดั งกลาว ในวันที่ 22 เมษายน พ.ศ.2553 เวลา 09.00-12.00น.
ณ หองประชุมตนโมก มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 4.3 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
สาระสําคัญโดยยอ
1. จัดประชุมการปฏิบัติการพัฒนาโจทยวิจัย โดยมี ผศ.จินตนา เวชมี เปนวิทยากร
ในวันที่ 22-23 มีนาคม พ.ศ.2553 ณ จังหวัดนครนายก
2. จัดอบรมวิธีการจัดการเรียนการสอนโดยสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมและศีลธรรม
ในวันที่ 28-29 มีนาคม พ.ศ.2553 ณ หองประชุมตนโมก มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4.4 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สาระสําคัญโดยยอ
1. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามไดมาศึกษา
ดู ง านและพู ด ถึ ง ความร วมมื อการพั ฒนาความรวมมือทางวิช าการของคณะวิ ท ยาศาสตร และ
เทคโนโลยี ของหนวยงานเครือขายที่มีการติดตั้งทีวีคอนเฟอเรนซ คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทรและมหาวิทยาลัยราชภัฏพิษณุโลก
2. ตามที่คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยมีการพิจารณานําโครงการสหกิจ
ศึกษามาใชในการจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย ฯ โดยคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
รวมกับคณะวิทยาการจัดการในการดําเนินการจัดโครงการดังกลาว
3. การประชุมคณะกรรมการประจําคณะและการวางแผนดําเนินงานในปการศึกษา
ถัดไป ในวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2553
4. การปรับพื้นฐานนักศึกษาใหมของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ในวันที่ 11-21
พฤษภาคม พ.ศ.2553
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 4.5 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา
สาระสําคัญโดยยอ
1. การจัดเสวนาทางวิชาการ เรื่อง มรดกอยุธยา – มรดกโลก ในวันพุธที่ 24 มีนาคม
พ.ศ.2553 ณ หอประชุมใหญ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
2. การจัด โครงการสรา งเครือ ขายความรวมมือ ด านศิ ล ปวัฒ นธรรม ในวั น ที่ 26
มีนาคม พ.ศ.2553 ณ หองประชุมตนโมก
3. การจัดโครงการศึกษาวิจัยการฟนฟูชุมชนแบบดั้งเดิมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
(กิจกรรมการอภิปราย : การมีสวนรวมในการสงเสริมการทองเที่ยว อ.บานแพรก จ.พระนครศรีอยุธยา)
ในวัน ที่ 7 เมษายน พ.ศ.2553 ณ หองประชุม โรงเรียนบานแพรกประชาสรรค อําเภอบานแพรก
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4.6 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
สาระสําคัญโดยยอ
1. ผลการจัดประชุมแถลงขาวประชุมวิชาการรวมกัน ระหวางมหาวิทยาลัย ราชภัฏ
กลุมภาคกลาง ในวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ.2553 ไดมีการเสนอวาใหมีการรวมมือกันทํางานดานอื่น
เชน การบริ ห าร งานวิช าการ งานวิจั ย และจากการประสานงานมีค วามคื บ หน าวา ในวั น ที่ 3
เมษายน พ.ศ.2553 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร ไดเรียนเชิญผูบริหารของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ในกลุมภาคกลางประชุมเพื่อรวมกันทํางานในดานอื่น เชน การบริหาร งานวิชาการ งานวิจัย
2. มหาวิท ยาลัย ราชภัฏพระนครศรีอยุ ธยาได รับ การจัด สรรทุ น วิจัย จากเครือขา ย
มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคกลาง จํานวน 2 คน จากทั้งหมด 130 โครงการ และคัดเลือกเหลือ 20
โครงการ
3. ตามที่ สถาบัน วิจัยและพัฒนากํ าหนดให สง ยุท ธศาสตรของวิจัย ภายในวัน ที่ 31
มีน าคม พ.ศ.2553 เพื่อให เ ปน ไปตามเป าหมายในป พ.ศ. 2554 งานวิจัยสถาบั น ป ละ 8 เรื่อง
งานวิจัยเพื่อการจัดการเรียนรู 75% ของอาจารยทั้งหมด วิจัยตามศาสตรปละ 8 เรื่อง/คณะ/ป
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ
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ระเบี ย บวาระที่ 4.7 เรื่ อ งนํ า เสนอเพื่ อ ทราบจากผู อํ า นวยการสํ า นั ก วิ ท ยบริ ก ารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
สาระสําคัญโดยยอ
1. สํานักวิทยบริการ ฯ มอบหมายใหเจาหนาที่จัดพัฒนางานของตนเอง มีการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงภูมิทัศน รวมถึงการใหบริการของเจาหนาที่
2. สํานักวิทยบริการฯ ในชวงปดภาคเรียนขอเลื่อนการเปดใหบริการจากเวลา 08.00 น.
เปนเวลา 09.00 น.
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ
ระเบีย บวาระที่ 4.8 เรื่องนํา เสนอเพื่ อทราบจากผูอํา นวยการสํ า นัก งานคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษา
สาระสําคัญโดยยอ
สํา นั ก งานคณะกรรมการบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาร วมกั บ คณะครุศ าสตร รั บ สมั ค รนั ก ศึ ก ษา
ประกาศนียบัตรการบริหารการศึกษา ถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2553
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4.9 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี
สาระสําคัญโดยยอ
1. ตามที่ ได มีส วนราชการหลายแห ง มีคํ าขออัต รากํ าลั ง พนั ก งานราชการเพิ่ มเติ ม
นอกเหนือจากกรอบอัตรากําลังที่คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ (คพร.)อนุมัติประกอบกับ
คพร. ไดมีมติ เห็ นชอบแนวทางการพัฒนาระบบพนั กงานราชการในภาพรวม เพื่อใหก ารปฏิบั ติ
เปนไปในแนวทางเดียวกัน คพร.จึงไดจัดทําแนวทางการขออัตรากํ าลังพนักงานราชการเพิ่มเติ ม
นอกเหนือจากกรอบอัตรากําลังปกติ โดยมีรายละเอียดประกอบคําขอ ดังนี้
1.1 แผนงาน / โครงการของสวนราชการ
1.2 รายงาน / โครงการของสวนราชการ
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1.3 รายงานการวิเคราะหแผนงาน / โครงการที่จะจางพนักงานราชการดําเนินการ
โดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการวิเคราะหงาน ประมาณการชั่วโมงการทํางานและกําลังคนที่ใชใน
การทํางาน แผนการทํางานที่ระบุระยะเวลาชัดเจน ผลงาน/ผลผลิตรวมทั้งตัวชี้วัดผลผลิต นอกจากนี้
ควรมีก ารจัด ทํ าแผนการบริห ารกํ าลัง คนภายหลัง ป ง บประมาณ พ.ศ.2555 กรณี ที่ สวนราชการ
จําเปนตองดําเนินการภารกิจดังกลาวอยางตอเนื่อง
1.4 รายละเอียดของสัญญาจางที่จะใชสําหรับพนักงานราชการในโครงการ / งาน
แยกตามตําแหนง/ประเภทของพนักงานราชการและใหมีระบบการติดตามตัวชี้วัดตามที่กําหนดใน
สัญญาจาง ทุก 6 เดือน
2. ดวยสํานัก งาน ก.พ. ขอใหมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุ ธยาเป นศู นย สอบ
ก.พ. ในวั นที่ 1 หรือวัน ที่ 8 สิง หาคม พ.ศ.2553 มี ผูยื่ นความจํ านงมาสอบจํานวน 20,000 คน
แตมหาวิทยาลัย ฯ สามารถรองรับไดจํานวน 4,000 คน และสามารถกระจายไปสอบที่สนามสอบอื่น
ไดอีกคือ วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัยและโรงเรียนอยุธยานุสรณ
3. การไฟฟาสวนภูมิภาค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขอดับกระแสไฟฟา เพื่อปรับปรุ ง
ระบบจําหน ายไฟฟา 20,000 โวลต บริเวณหน าอาคาร 100 ป และสถาบั นอยุ ธยาศึ กษา ในวัน
พฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม พ.ศ.2553 เวลา 08.00 – 16.00 น.
มติ/ความเห็นของที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4.10 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีและผูชวยอธิการบดี
ระเบียบวาระที่ 4.10.1 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝายบริหาร
สาระสําคัญโดยยอ
ตามที่ นิ ติ ก รได นํ า เสนอ (รา ง)ขอ บั ง คั บ ที่ ต อ งบั ญ ญั ติ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ ระเบี ย บ
ขาราชการพลเรือนในสถาบั นอุดมศึ กษา พ.ศ.2547 เมื่อคราวประชุมครั้ง ที่ 5/2553 เมื่อวัน ที่ 9
มีน าคม พ.ศ.2553 นั้ น ขณะนี้ ขอรายงานความคื บ หน าว า ได สง ขอมู ลพร อมทั้ ง แบบสํา รวจ
ความคิ ด เห็ น ใหกั บ ผูอํานวยการสํานัก วิทยบริการและเทคโนโลยี สารสนเทศเรียบรอยแลว เพื่อ
เผยแพรขอมูลทางเว็บไซต
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 4.10.2 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา
สาระสําคัญโดยยอ
ตามที่ กลุมงานติด ตามและประเมิน ผล กองนโยบายและแผน ไดดํ าเนิน งานติ ดตาม
รายงานผลการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 นั้น
บัดนี้กองนโยบายและแผนไดดําเนินการจัดทําขอมูลดังกลาวเรียบรอยแลว เพื่อใหการดําเนินงาน
ติ ด ตามรายงานผลการปฏิ บั ติ ง านและการใชจา ยงบประมาณรายจาย ประจํา ป ง บประมาณ
พ.ศ.2552 แลวเสร็จ กองนโยบายและแผนจึง รายงานผลการปฏิบัติงานดังกลาวใหมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยาทราบ
มติ/ความเห็นของที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4.10.3 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝายวิชาการ
สาระสําคัญโดยยอ
1. กองบริการการศึกษากําหนดใหมีการประชุมคณะกรรมการอนุมัติผลการประเมิน
ระดับปริญญาตรีของนักศึกษาชั้นปที่ 4 ในภาคเรียนที่ 2/2552 วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ.2553
2. การจัด สัมมนาอาจารย ผู สอนหมวดการศึ ก ษาทั่ วไป เรื่องการดํ า เนิ น การตาม
มาตรฐานการเรียนรู ประมาณปลายเดือนมีนาคม – ตน เดือนเมษายน พ.ศ.2553 รายละเอีย ด
จะแจงใหทราบในภายหลัง
3. จังหวัดพระนครศรีอยุธยารวมกับสมาคมเรือเยาวชนของเอเชียอาคเนย องคการบริหาร
สวนจังหวัดและการทองเที่ยวแห งประเทศไทยจัดโครงการเรือเยาวชน โดยขอความอนุ เคราะห จาก
มหาวิทยาลัย ฯ สนับสนุน 2 กิจกรรม คือ (1) ขอความรวมมือจากนักศึกษาที่สามารถพูดภาษาอังกฤษ
และภาษาญี่ ปุนไดดีเขารวมกิจกรรม จํานวน 24 คน (2) จัดชุดการแสดงที่มีเนื้ อหาเกี่ยวกับทางดาน
วัฒนธรรม โดยในเบื้องตนไดประสานงานกับคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรแลว
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ
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ระเบีย บวาระที่ 4.10.4 เรื่องนํา เสนอเพื่อทราบจากรองอธิก ารบดีฝายวิจัยและบริก าร
วิชาการ
สาระสําคัญโดยยอ
1. จัดทํายุทธศาสตรการบริการวิชาการ เพื่อขับเคลื่อนการบริการวิชาการ อยางนอย
คณะ/สถาบัน ตองทําหลักสูตรฝกอบรม อยางนอย 5 หลักสูตร
2. การจัดเวทีเพื่อระดมความคิดเห็นตามโครงการกองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง
ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และเชิญคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรใหมีสวนรวมในโครงการ
ดังกลาว
3. การจัดเวทีเพื่อระดมความคิดเห็นตามโครงการกองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง
ของจังหวัดอางทอง
มติ/ความเห็นของที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4.10.5 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา
สาระสําคัญโดยยอ
กองพัฒนานักศึกษาจะมีการจัดประชุมเพื่อเตรียมการจัดงานปจฉิมนิเทศสําหรับและ
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม เพื่อกําหนดปฏิทินการปฏิบัติงานประจําปการศึกษา 2553
มติ/ความเห็นของที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4.10.6 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผูชวยอธิการบดีฝายบริหาร
สาระสําคัญโดยยอ
1. กลุมงานอาคารสถานที่ไดแบง พื้นที่ รับ ผิด ชอบทําความสะอาด ตั ดหญ า และตั ด
ตนไม ภายในมหาวิทยาลัย ฯ เพื่อใหเกิดบรรยากาศในมหาวิทยาลัย ฯ ที่เขียว สวย สะอาด รมรื่น
และไดทําการแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานของแตละพื้นที่ ทั้งนี้มีการจัดสรร
เงินรางวัลแกผูที่ไดผลการประเมินดีที่สุดจํานวน 3 ลําดับแรก จํานวน 1,000 บาท 500 บาท และ
300 บาทตอเดือน
2. ด วยมหาวิท ยาลัย ฯ มีขีด จํากั ด ในการพัฒนาด านพื้น ที่ ต ามเงื่ อนไขของอุท ยาน
ประวัติศาสตรไดป ระกาศใหจังหวัด พระนครศรีอยุธยาเปนพื้น ที่มรดกโลก ดัง นั้นมหาวิทยาลัย ฯ
ควรพิจารณาปรับปรุงอาคารเกาและจะขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยเพื่อ
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2.1 จัดตั้งโครงการพัฒนาพื้นที่ตําบลสามบัณฑิต
2.2 จัดหาที่ดินที่ติดถนนใหญใกลกับตัวเมือง
3. ในเทศกาลวัน หยุ ด มหาวิท ยาลัยฯ จัด ทํ าเบอรโทรศั พท ผูบ ริห ารและผูเ กี่ ย วของ
เพื่อใหผูอยูเวรสามารถติดตอไดเมื่อเกิดกรณีฉุกเฉิน
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องนําเสนอเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ 5.1 ขอความเห็นชอบผลการพิจารณาขอมูลตัวชี้วัดประกอบการ
จัดทําคํารับรอง 11 ตัวชี้วัด
สาระสําคัญโดยยอ
ตามที่ มหาวิท ยาลัย ราชภัฏพระนครศรีอยุ ธยา ไดจัดทํ าคํารับ รองการปฏิบั ติ ราชการ
ซึ่งมีก ารจัด ทําคํารับรองและมีการรายงานการดําเนินงานอยางตอเนื่องเปนประจําทุ กป และใน
ปงบประมาณ พ.ศ.2553 สํานักงาน ก.พ.ร. ไดกําหนดใหมหาวิทยาลัยจัดทําแบบปฏิบั ติราชการ
ประจําปและ (ราง) คําสั่งประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553 และนําสงใหสํานักงาน ก.พ.ร. พิจารณา
วิเคราะหความถูกตองและความเหมาะสม
บัดนี้สํานักงาน ก.พ.ร. ไดดําเนินการวิเคราะหขอมูล ความถูกตองและความเหมาะสม
ของตัวชี้วัดประกอบการจัดทําคํารับรองจํานวน 11 ตัวชี้วัดเรียบรอยแลว จึงนําเสนอขอมูลผลการ
พิจารณาและสงเอกสารยืนยันขอมูลดังกลาวภายในวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2553
ขอเสนอ/ญัตติ
ขอความเห็นชอบผลการพิจารณาขอมูลตัวชี้วัดประกอบการจัดทําคํารับรอง 11 ตัวชี้วัด
มติที่ประชุม
รับ ทราบและมอบหมายใหก ลุมงานประกัน คุ ณภาพ ทําหนั ง สือสอบถามไปยัง คณะ/
ศูนย/สํานักวามีเปาหมายอยางไรและนํามาคิดเฉลี่ยเปนเปาหมายรวม ถาหนวยงานใดมีเปาหมาย
แตกต างไปจากเดิมให เ สนอเหตุ ผลขอมูลประกอบการพิจ ารณามาดวย ทั้ง นี้ใ หสงก อนวัน ที่ 28
มีนาคม พ.ศ.2553 เพื่อกลุมงานประกันคุณภาพจะนําขอมูลที่ไดสงใหสํานักงาน ก.พ.ร. ในวันที่ 29
มีนาคม พ.ศ.2553
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ระเบียบวาระที่ 5.2 พิจารณากฎบัตรหนวยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
สาระสําคัญโดยยอ
ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการตรวจสอบภายในของสวนราชการ พ.ศ.2551
ขอ 13(2) วาดวยเรื่องใหหนวยตรวจสอบภายในกําหนดกฎบัตรไวเปนลายลักษณอักษร เพื่อเปน
การกําหนดภารกิจหรือขอกําหนดเกี่ยวกับวัตถุประสงค อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบของหนวย
ตรวจสอบภายใน โดยเสนอตอหัวหนาสวนราชการเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบและเผยแพรให
หนวยรับตรวจทราบ
คณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัย จึงไดมีการพิจารณากฏบัตรในการประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบประจํามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันจันทรที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2553
ณ ห อ งประชุ ม 2 โดยมี ม ติ เ ห็ น ชอบกฎบั ต รหน ว ยตรวจสอบภายใน มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยาและใหเสนอตออธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาลงนามเห็นชอบ
ตอไป
ขอกฏหมาย
ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการตรวจสอบภายในของสวนราชการ พ.ศ.2551 ขอ13(2)
ขอเสนอ/ญัตติ
พิจารณากฎบัตรหนวยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มติที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารพิจ ารณา 1 สัป ดาห หากไมมีค วามคิด เห็ นใดๆ อธิการบดีจ ะ
พิจารณาลงนามในกฎบัตรตอไป
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ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
ระเบียบวาระที่ 6.1 กํ า หนดการประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย
ครั้งที่ 7/2553
สาระสําคัญโดยยอ
เลขานุก ารคณะกรรมการบริหารมหาวิท ยาลัยนํ าเสนอปฏิทิ นเพื่อหารือเรื่องกําหนด
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2553
ขอเสนอ/ญัตติ
ขอความเห็นชอบกําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2553
วัน อั ง คารที่ 20 เมษายน พ.ศ.2553 เวลา 13.30 น. ณ ห องประชุม 1 มหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา
มติที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 6.2 ........................................................................................
สาระสําคัญโดยยอ
...............................................................................................................................
..........................................................................................................................................
มติที่ประชุม
...............................................................................................................................
..........................................................................................................................................
ปดประชุมเวลา เวลา 18.00 น.
รศ.วันทนีย แสนภักดี
ผูตรวจบันทึกการประชุม
นางสาวนัยรัตน จันทรธนาวงศ
ผูบันทึกการประชุม
นางสาวปยะนุช แสงมะฮะหมัด
ผูบันทึกการประชุม
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