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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ 11/2553 

วันอังคารที่  15 มิถุนายน พ.ศ.2553 เวลา 13.30-18.15 น. 
ณ หองประชมุ 1 มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรอียุธยา 

-------------------------------------------------- 
ผูท่ีมาประชุม 
1.  ดร.บูรพาทิศ  พลอยสุวรรณ  อธิการบดี  ประธาน 
2.  รศ.วันทนีย  แสนภักดี  รองอธิการบดีฝายบริหาร  กรรมการ 
3.  นายจิรศกัดิ์  ชุมวรานนท  รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา  กรรมการ 
4.  ผศ.ดร.วิมลพรรณ  รุงพรหม  รองอธิการบดีฝายวิชาการ  กรรมการ 
5.  นายทวีศักดิ์  จริตควร  ผูชวยอธิการบดีฝายบริหาร  กรรมการ 
6.  ดร.อมรรัตน  สนั่นเสยีง  คณบดีคณะครุศาสตร  กรรมการ 
7.  ผศ.วิชชุกร  นาคธน  คณบดีคณะมนษุยศาสตรและสงัคมศาสตร  กรรมการ 
8.  รศ.ลํายอง  ปลั่งกลาง  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  กรรมการ 
9.  รศ.ดร.นพวรรณ  ธีระพันธเจริญ  คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  กรรมการ 
10. นางเกษรา  ศรีวิเชียร  (แทน)ผูอํานวยการสถาบันวิจยัและพัฒนา  กรรมการ 
11. นางพันทพิา  มาลา  ผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา  กรรมการ 
12. นายชยัพฤกษ  ชูดํา  ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี 

สารสนเทศ  กรรมการ 
13. ดร.ภควดี  สุขอนันต  ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการ  กรรมการ 

บัณฑิตศึกษา 

ผูท่ีไมมาประชุม 
1.  ดร.ชิดชัย  สนั่นเสยีง  รองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ  กรรมการ 
2.  นายสุนทร  โภชฌงค  รองอธิการบดีฝายกิจการนักศกึษา  กรรมการ 

ผูเขารวมประชุม 
1.  ผศ.ดร.ณรงค  เหลืองบุตรนาคและคณะ 
2.  นางสุนทรี  โพธิกุล 
3.  นายสราวุธ  คําสัตย
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เปดประชุม เวลา 13.45 น. 
ประธานพิจารณาจํานวนกรรมการที่มาประชุมและเห็นวาครบองคประชุมแลวจึงเปด 

การประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ 

ระเบียบวาระที่ 1.1  ผูบริหารจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  โดยสถาบัน 
การพัฒนาครูคณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา เยี่ยมชมและ 
ศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

สาระสําคัญโดยยอ 
อธิการบดีแจงใหทราบวา  ผูบริหารจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

โดยสถาบันการพัฒนาครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา  ไดขออนุญาตศึกษาดูงานและ 
รับฟงการบรรยายของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาในวันศุกรที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2553 
เวลา 09.00 – 16.00 น.  และขอเรียนเชิญผูบริหารทุกทานรวมเปนเกียรติในการตอนรับคณะดูงาน 
ณ หองประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

มติ/ความเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 1.2  การจัดต้ังศูนยตะวันออกกลางและอิสลามศึกษา 

สาระสําคัญโดยยอ 
อธิการบดีไดเสนอแนวคิดโครงการการจัดตั้งศูนยตะวันออกกลางและอิสลามศึกษา 

ขึ้นมาโดยจะนําเสนอใหทราบในระเบียบวาระอ่ืน ๆ  ตอไป 

มติ/ความเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 10/2553 

สาระสําคัญโดยยอ 
เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  นําเสนอรายงานการประชุม 

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่  10/2553 เพื่อขอใหที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร 
มหาวิทยาลัยพิจารณารับรองรายงานการประชุม
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ความเปนมา/เรื่องเดิม/ขอเท็จจริง 

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยไดมีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ 10/2553 เมื่อวันอังคารที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2553 ณ หองประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พระนครศรีอยุธยา 

ขอเสนอ/ญัตติ 
ขอรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่  10/2553 

เมื่อวันอังคารที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2553 ณ หองประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

มติท่ีประชุม 
รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2553 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งท่ี 10/2553 

-ไมมี- 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.1 เร่ืองนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะครุศาสตร 

สาระสําคัญโดยยอ 
หลังจากไดรับคัดเลือกครูพันธุใหมในปการศึกษา 2552  และไดทําการสอบคัดเลือกเมื่อ 

วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2553  ทําการสัมภาษณโดยคณะกรรมการสํานักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา  กําหนดโดยตองเปนผูทรงคุณวุฒิภายนอกจํานวน 3 ทาน และคณาจารยภายใน 
จํานวน 2 ทานไดทําการคัดเลือกนักศึกษาที่มีคุณสมบัติเขารวมโครงการนํารองจํานวน 10 คน จาก 
3 สาขาวิชา  ทางคณะไดสงหลักฐานตางๆ ใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเรียบรอยแลว 
และไดดําเนินการจัดทําศักยภาพจํานวน 3 หลักสูตรเพื่อเขาโครงการนํารองในปการศึกษา 2553 
ซึ่งนักศึกษากําลังศึกษาอยูในระดับชั้นปที่ 4  ไดดําเนินการพิจารณา 3 หลักสูตรใหมเพื่อใหเขารับ 
การคัดเลือกกอนโดยไดรับความรวมมือจากคณาจารยในคณะและคณะตางๆเพื่อใหมีศักยภาพ 
เกี่ยวกับอาจารยผูสอน  รศ.ลํายอง ปลั่งกลาง  เปนอาจารยผูสอนในสาขาสังคมศึกษาเพื่อที่จะให 
ทางคณะไดรับคัดเลือกดังกลาว  ทั้งนี้ไดดําเนินการจัดสงเอกสารใหสํานักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษาเรียบรอยแลว 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 4.2  เร่ืองนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

สาระสําคัญโดยยอ 
1.  อาสาสมัครชาวจีนจะเดินทางมาถึงมหาวิทยาลัยในวันพุธที่  16  มิถุนายน 

พ.ศ. 2553  ทางสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแจงสาเหตุที่เดินทางมาลาชาเนื่องจาก 
ประเทศไทยมีเหตุการณไมสงบ  ทั้งนี้อาสาสมัครอาจมีปญหาทางดานภาษาสื่อสารทางคณะไดจัด 
ให รศ.ดร.ศิริณา จิตตจรัส เปนผูดูแลใหในชวงแรก 

2.  การจัดตั้งศูนยของคณะมนุษยศาสตรฯ ซึ่งไมไดใชงบประมาณ จํานวน 4 ศูนย คือ 
1. ศูนยศึกษาและพัฒนาการปกครองทองถิ่น 2. ศูนยใหคําปรึกษาทางดานกฏหมาย  3. ศูนยทนาย 
ศึกษาเปนไปตามคําแนะนําของ ดร.ชาญวิทย เกษตรศิริ 4. ศูนยไทยศึกษา ไดติดตอผูอํานวยการ 
อนงค  ซึ่งยินดีที่จะชวยเหลือในการจัดตั้งศูนย 

3.  จัดกิจกรรมชมรมอนุรักษเพลงเกา  สาขาวิชาดนตรีรวมกับสถาบันพัฒนาเพลงไทย 
สากลเปนหนวยงานการกุศลจะจัดกิจกรรมอนุรักษเพลงเกาในวันที่  10 สิงหาคม พ.ศ. 2553 
กิจกรรมเปนลักษณะของการอภิปรายและการเสวนารวมกัน 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.3  เร่ืองนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

สาระสําคัญโดยยอ 
การจัดการศึกษาความรวมมือกับมหาวิทยาลัยชนชาติกวางสี  ขณะนี้นักศึกษาที่มีอยูคือ 

โครงการสามบวกหนึ่ง และโครงการสองบวกสอง ปจจุบันนักศึกษาไดจบการศึกษาเกือบทั้งหมดและ 
กําลังเดินทางกลับ  ขณะนี้ในรุนใหมยังไมมีการสงนักศึกษามาทําใหมหาวิทยาลัยพลาดโอกาสใน 
การรับโครงการสามบวกหนึ่งไปแลวแตสําหรับโครงการสองบวกสองยังไมสามารถทําการติดตอได 
ทางคณะไดมีการจัดประชุมในคณะ 2-3 ครั้ง รวมทั้งในการประชุมคณะกรรมการบริหารซึ่งได 
ขอสรุปวาทางคณะจะตองเดินทางไปทบทวน MOU ที่มีอยูและเงื่อนไขตางๆ ขณะนี้ทางคณะไดติดตอ 
ไปแลวจึงขออนุญาตเดินทางไปมหาวิทยาลัยชนชาติกวางสีในวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2553  เพื่อ 
หารือแนวทางโครงการ MOU เดิมที่มีอยูทั้ง 2 โครงการไดทําการติดตอประสานงานอยางไมเปน 
ทางการเรียบรอยแลว  และขอเชิญคณะตางๆ ที่สนใจตองการที่จะขยายความรวมมือและหลักสูตรอ่ืน 
เพิ่มเติมรวมเดินทางไปในครั้งนี้ 

อธิการบดีไดเสนอแนวทางการพิจารณา คือ 
1.  ตองมีการติดตอเพื่อสานตอโครงการความรวมมือ
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2.  การจัดทําแผนการศึกษาที่จะดําเนินการตาม MOU  ตองมีแนวทางในการจัดทําที่ 
ชัดเจน  หากไมมีแผนการจัดการศึกษาเสนอใหจัดทําแผนการจัดการศึกษาดวย  โดยในแผนจะตองมี 
สาระสําคัญที่เกี่ยวของอยางนอย 5 เรื่องคือ 1. เรื่องเกี่ยวกับการรับนักศึกษา คุณสมบัติ จํานวน 
นักศึกษา อัตราคาใชจายในการดําเนินการ 2. ลักษณะของหลักสูตร  3. การจัดการเรียนการสอน 
จัดผูสอน  จัดกิจกรรมการเรียนรู  4. การบริหารจัดการสาขาหรือคณะกรรมการที่ตั้งขึ้นใหมในคณะ 
หรือคณะกรรมการที่ตั้งขึ้นใหมของสวนกลาง  5. การพัฒนานักศึกษามองถึงเรื่องความเปนอยู 
การดูแลสวัสดิภาพและสวัสดิการ  แนวคิดการออกแบบทั้ง 5 เรื่องนี้ควรจะเขียนไวในแผนดวย 

3. การสงนักศึกษาของมหาวิทยาลัยตองมีการเจรจาใหเขาถึงการที่มหาวิทยาลัย 
ดําเนินการจัดเตรียมความพรอมและพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาใหมากขึ้น 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
เห็นชอบ  ใหคณะวิทยาการจัดการประสานงานเพื่อสานตอโครงการ MOU โดยมี 

ขอเสนอแนะใหจัดทํากรอบเจรจาใหชัดเจนตามกรอบแนวทางการจัดทําแผน MOU ทั้งในเรื่องของ 
แผนการจัด  แผนการพัฒนาในโอกาสตอไปโดยใชเงินงบประมาณในโครงการและมีคณะ 
มนุษยศาสตรฯ หลักสูตรภาษาไทยรวมเดินทาง  ในครั้งนี้และมอบหมายใหคณบดีคณะวิทยาการ 
จัดการประสานงานตอไป 

ระเบียบวาระที่ 4.4  เร่ืองนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

สาระสําคัญโดยยอ 
1.  ปญหาเรื่องหองเรียนนักศึกษา ทางคณะไดทําการปรับหองประชุม และจัดหองแล็บเปน 

หองเรียนทดแทน 
2.  ปญหาการจราจรเนื่องจากรถมอเตอรไซคของนักศึกษามีจํานวนมากขึ้นเสนอใหจดัที่ 

จอดรถใหมากขึ้นเพื่อความเปนระเบียบเรียบรอย 
3.  องคการบริหารสวนตําบลสามเรือนจะมีการเปดตัววันเห็ดตับเตาบาน  ไดขอความ 

อนุเคราะหใหทางมหาวิทยาลัยชวยเหลือในเรื่องการจัดกิจกรรมโครงการในวันที่ 22-23  กรกฎาคม 
พ.ศ. 2553  ยกตัวอยางเชน ขอวงดนตรี  หรือขอคณะกรรมการจากทางคณะวิทยาศาสตรฯ ในการจัด 
ประกวดอาหารและประกวดเห็ด  โดยคณบดีไดใหคําแนะนํากับทางองคการบริหารสวนตําบล 
สามเรือนวาในเรื่องของการทําวิจัยจะตองใชระยะเวลานานเปนปซึ่งทางองคการบริหารสวนตําบล 
สามเรือนก็ใหการตอบรับเปนอยางดี
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4.  หองศูนยวิทยาศาสตรเดิมคณะวิทยาศาสตรฯ มีกรรมการของศูนยวิทยาศาสตร 
แตปจจุบันนี้คณบดีดํารงตําแหนงเปนผูอํานวยการของศูนยวิทยาศาสตร  ทางคณะมีการจัดตั้ง 
คณะกรรมการใหมเพื่อจัดบริการทางดานวิทยาศาสตรเพื่อหางบประมาณซึ่งระเบียบการใชเงิน 
ไดนําเขาที่ประชุมของกรรมการคณะอยูในขณะนี้ 

5.  ทางองคการบริหารสวนจังหวัดมีการจัดประชุมองคการบริหารสวนตําบลทั่วทั้ง 
จังหวัด  ทางมหาวิทยาลัยไดนําเสนอประชาสัมพันธเรื่องการรับนักศึกษาที่ประชุมดังกลาว 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่  4.5 เร่ืองนําเสนอเพื่อทราบจากผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา 

สาระสําคัญโดยยอ 
1.  กิจกรรมที่จะดําเนินการในวันพุธที่ 16  มิถุนายน พ.ศ. 2553  ไดเรียนเชิญอาจารยสุจริต 

บัวพิมพ กับอาจารยนิเวศน  กัณไทยรัตน  ซึ่งเปนผูเชี่ยวชาญจากกระทรวงวัฒนธรรมมาบรรยายในหัวขอเรื่อง 
บทบาทของนักศึกษาดานการเฝาระวังทางวัฒนธรรม 

2.  วันพฤหัสบดีที่ 17และวันพุธที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2553 จัดโครงการสรางเครือขายนักศึกษา 
โดยวันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน  พ.ศ. 2553 จะพาไปทัศนศึกษาที่ศูนยศิลปาชีพและพระราชวังบางปะอิน 
และจัดการแลกเปลี่ยนการเรียนรูในวันพุธที่  30  มิถุนายน  พ.ศ. 2553  มีการประกวดภาพเกี่ยวกับ 
เรื่องโบราณสถานและแหลงเรียนรูตาง ๆ  

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.6 เร่ืองนําเสนอเพื่อทราบจากผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

สาระสําคัญโดยยอ 
ทางสํานักวิทยบริการฯ จะทําการสํารวจอาจารยที่มีความตองการซื้อโนตบุค รุนเอ็ม 900 
อธิการบดี  ใหขอเสนอแนะเรื่องสํารวจหองเรียนขณะนี้มีหองเรียนจํานวน 50 หอง 

มอบหมายกองกลางใหสํารวจหองที่ไมมีเพื่อติดตั้งจอโปรเจ็คเตอรประจําหองเรียนใหครบ  อาจจะมีการ
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ปรับงบประมาณเพื่อดําเนินการจัดซื้ออุปกรณดังกลาว  และใหกําหนดนโยบายกลางเปนแนวปฏิบัติใน 
เรื่องการใชหองเรียน 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.7 เร่ืองนําเสนอเพื่อทราบจากผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

สาระสําคัญโดยยอ 
1.  การดําเนินการโครงการบริการวิชาการจะมีการจัดอบรมเพื่อพัฒนาทักษะ 

กระบวนการคิด ที่กําลังจะดําเนินการ ซึ่งจะจัด 6 รุน คือ 
รุนที่ 1  วันที่ 12  มิถุนายน พ.ศ. 2553  จังหวัดอางทอง นักเรียนโรงเรียนวัดยางมณีกับ 

โรงเรียนหวยคันแหลนจํานวน 30 คน 
รุนที่ 2  วันที่ 13  มิถุนายน พ.ศ. 2553  จังหวัดอางทอง นักเรียนโรงเรียนวัดถนน จํานวน 

50 คน 
รุนที่ 3  วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2553 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

พระนครศรีอยุธยา ณ หองตนโมก โรงเรียนวัดอินทารามจํานวน 7 คน โรงเรียนวัดสวางอารมณ 
จํานวน  7  คน โรงเรียนวัดพระขาวจํานวน  7  คน โรงเรียนวัดใหญชัยมงคลจํานวน  7  คน 
โรงเรียนประตูชัยจํานวน 7 คน 

รุนที่ 4  วันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2553 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พระนครศรีอยุธยา ณ หองประชุมศูนยวิทยฯ โรงเรียนชุมชนปอมเพชรจํานวน  10  คน โรงเรียนวัดแม 
นางปลื้มจํานวน 10 คน โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตจํานวน 10  คน  โรงเรียนเทศบาลวัดเขียน 
จํานวน 10  คน 

รุนที่ 5  วันที่ 20  มิถุนายน  พ.ศ. 2553  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พระนครศรีอยุธยา ณ หองตนโมก โรงเรียนวัดอินทารามจํานวน 7 คน โรงเรียนวัดสวางอารมณ 
จํานวน 7 คน  โรงเรียนวัดพระขาวจํานวน 7 คน  โรงเรียนวัดใหญชัยมงคล จํานวน 7 คน โรงเรียน 
ประตูชัยจํานวน 7 คน 

รุนที่ 6  วันที่ 20  มิถุนายน  พ.ศ. 2553  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ หองประชุมศูนย 
การศึกษาพิเศษโรงเรียนชุมชนปอมเพชรจํานวน  10 คน โรงเรียนวัดแมนางปลื้มจํานวน 10 คน 
โรงเรียนเทศบาลสรรพสามิตจํานวน 10 คน โรงเรียนเทศบาลวัดเขียนจํานวน 10 คน
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กิจกรรมสําคัญคือ 1. หัวใจทองคํา 2. เจดียหลอดกาแฟ 3. ถอดบทเรียน 4. กระเปาความคิด 
2.  การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาขอเสนอโครงการวิจัยที่ใชกระบวนการPAR ในวันที่ 

14 มิถุนายน พ.ศ. 2553  มีผูเขารวมประชุมซึ่งเปนคณาจารยจากมหาวิทยาลัยจํานวน 54 แหงใน 
ภาคกลางการจัดประชุมครั้งนี้ผูเขารวมประชุมที่มีความพึงพอใจในเรื่องของการจัดประชุม 

3.  เรื่องปญหาการจราจรและที่จอดรถ 
อธิการบดีใหขอเสนอแนะในเรื่องการจราจรการจัดที่จอดรถจักรยานยนตโดยมอบหมาย 

ใหรองอธิการบดีฝายบริหารแจงกองกลางใหมียามมายืนกํากับดูแลที่จอดรถจักรยานยนต ตั้งแต 
วันจันทรที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2553  เปนตนไปโดยใหทําประกาศแจงนักศึกษาทราบหากจอด 
นอกเขตที่จัดให  ทางมหาวิทยาลัยจะทําการล็อคลอ  ใหยามดูตลอดแนวจนถึงโรงยิมจุดที่ 1 ขาง 
หอสมุด  จุดที่ 2 หลังตู เอทีเอ็มหนามหาวิทยาลัยฯ  จุดที่  3 หนาอาคาร 2 นอกจากนี้หามจอด 
และจากเหตุการณเครื่องเลนเด็กโรงเรียนสาธิตประถมวัยถูกทําลายฝากสํานักวิทยบริการฯ ใหติด 
กลองวงจรปดเต็มพื้นที่ 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4.8 เร่ืองนําเสนอเพื่อทราบจากผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการ 
บัณฑิตศึกษา 

สาระสําคัญโดยยอ 
- ไมมี - 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
-ไมมี -
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ระเบียบวาระที่ 4.9  เร่ืองนําเสนอเพื่อทราบจากผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี 

สาระสําคัญโดยยอ 
1.  สัปดาหที่ผานมาศูนยโตโยตาลพบุรีไดสงมอบรถตูจํานวน 2 คัน ใหเรียบรอยแลว 

ทางฝายยานพาหนะไดจัดผูดูแลรถใหมคือนายชาญสิงหฤกษ และนายโสพิศ เวรนัติ ไดเปดใหใชบริการแลว 
2.  ตรวจรับงานกอสรางสํานักงานอธิการบดี งวดที่ 3 เรียบรอยแลว 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.10  เร่ืองนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีและผูชวยอธิการบดี 

ระเบียบวาระที่ 4.10.1  เร่ืองนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝายบริหาร 

สาระสําคัญโดยยอ 
-ไมมี- 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
-ไมมี- 

ระเบียบวาระที่ 4.10.2  เร่ืองนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา 

สาระสําคัญโดยยอ 
การจัดเก็บขอมูลโครงการสํารวจความพึงพอใจของนิสิตนักศึกษาตอสถาบันอุดมศึกษา 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553  ทางสํานักงานสถิติแหงชาติ ขอความอนุเคราะหทางมหาวิทยาลัย 
เพื่อใหเจาหนาที่ของสํานักงานสถิติแหงชาติทําการสัมภาษณนิสิตนักศึกษาที่กําลังศึกษาอยูในระดับ 
ปริญญาตรีทั้งภาคปกติ  และภาคพิเศษที่ลงทะเบียนเรียนในปงบประมาณ พ.ศ. 2553  กระจายตาม 
วิทยาเขต คณะ ชั้นป และเพศ  ซึ่งมีจํานวนตัวอยางทั้งสิ้นจํานวน  200 ราย  โดยจะดําเนินการเก็บ 
รวบรวมขอมูลระหวางวันที่ 25  มิถุนายน  - วันที่  20  สิงหาคม  พ.ศ. 2553 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 4.10.3  เร่ืองนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝายวิชาการ 

สาระสําคัญโดยยอ 
1.  ซักซอมความเขาใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา การมีเรื่อง 

ในลักษณะนี้แสดงวามีการรองเรียนไปที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ปรากฏขอเท็จจริงใน 
ปจจุบันวามีสถาบันอุดมศึกษาบางแหงทั้งของรัฐและเอกชนไดเปดดําเนินการจัดการเรียนการสอนใน 
หลักสูตร  โดยการจางเหมาบริษัทเอกชนหรือนักวิชาการอิสระใหเปนผูดําเนินการจัดการเรียน 
การสอนและบริหารหลักสูตรแทนโดยตกลงแบงผลประโยชนที่ไดระหวางกัน 

2.  การแลกเปลี่ยนนักศึกษาผานระบบออนไลนมหาวิทยาลัยยังไมมีหลักสูตรอินเตอรขอ 
ฝากทางคณะใดที่มีความสนใจจะเขารวมระบบนี้โดยมอบหมายฝายวิเทศสัมพันธชวยประสานงานให 

3.  ขณะนี้ฝายวิชาการไมอนุญาตใหนักศึกษาทุกสาขาวิชายายสาขา 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4.10.4  เร่ืองนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการ 
วิชาการ 

สาระสําคัญโดยยอ 
-  ไมมี  - 

มติ/ความเห็นของท่ีประชุม 
- ไมมี - 

ระเบียบวาระที่ 4.10.5  เร่ืองนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา 
สาระสําคัญโดยยอ 

-  ไมมี  - 

มติ/ความเห็นของท่ีประชุม 
-  ไมมี  -
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ระเบียบวาระที่ 4.10.6  เร่ืองนําเสนอเพื่อทราบจากผูชวยอธิการบดีฝายบริหาร 

สาระสําคัญโดยยอ 
-  ไมมี  - 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
-  ไมมี  - 

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องนําเสนอเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระท่ี 5.1  ขอความเห็นชอบการบริหารอัตราว างระหวางปของ 
ลูกจางประจํา ราย นายวสันต  เพ็ญจันทร 

สาระสําคัญโดยยอ 
เร่ืองเดิม 
ตามที่ นายวสันต  เพ็ญจันทร ลูกจางประจํา  ตําแหนงผูชวยชางไม  ตําแหนงเลขที่ 0021 

อัตราคาจางจํานวน 14,140 บาท  เสียชีวิตเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2553  นั้น 
ขอเท็จจริง 
ทําใหอัตราและเงินคาจางวางลงจํานวน 14,140  บาท  ตั้งแตวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 

2553  เปนตนมา  ซึ่งตามกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการที่ คพร. อนุมัติไวรวม 32  อัตรา 
เพื่อทดแทนตําแหนงลูกจางประจําหรือลูกจางชั่วคราวที่วางลงโดยใหมหาวิทยาลัยฯ ใชดุลยพินิจใน 
การสรรหาจากบุคคลภายนอกหรือภายในมหาวิทยาลัยก็ได  โดยยึดหลักการบริหารกิจการบานเมือง 
ที่ดี  สวนการดําเนินการใหเปนไปตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ 

ขณะนี้มีคนครองและทําสัญญาจางจํานวน 19 อัตรา (ลาออกจํานวน 1 อัตรา อยูใน 
ระหวางเปดรับสมัครและคัดเลือก) และวางยังไมมีสัญญาจํานวน 13 อัตรา 

ขอกฎหมาย/เอกสารท่ีเกี่ยวของ 
-  ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  เรื่อง หลักเกณฑ  วิธีการและเงื่อนไข 

การสรรหาและการเลือกสรรพนักงานราชการ  และแบบสัญญาจางของพนักงานราชการ 
-  หนังสือคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ที่ นร1008.3.3/816 ลงวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ.2548 
-  หนังสือคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ ที่ นร1008.5/6 ลงวันที่ 19กุมภาพันธ พ.ศ.2552
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ขอเสนอ/ความเห็น 
เห็นสมควรผานกองนโยบายและแผน  กลุมงานการเงินเพื่อพิจารณาตรวจสอบเรื่องเงิน 

คาจางกอนแลวนําเสนอ ก.บ.ม. เพื่อทราบและใหความเห็นเรื่องการจัดสรรอัตราตอไป 

ขอเสนอ/ญัตติ 
ขอความเห็นชอบการบริหารอัตราวางระหวางปของลูกจางประจํา ราย นายวสันต  เพ็ญจันทร 

มติท่ีประชุม 
รับทราบ  มอบหมายใหกองนโยบายและแผนตรวจสอบเรื่องอัตราคาจางวาจะ 

ปรับเปลี่ยนเปนจางพนักงานมหาวิทยาลัยในหมวดเงินอุดหนุนไดหรือไม 

ระเบียบวาระท่ี 5.2  ขอความเห็นชอบขออนุญาตรื้อถอนบานพักขาราชการ 
จํานวน 7 หลัง 

สาระสําคัญโดยยอ 
เหตุการณ/ขอเท็จจริง/เรื่องเดิม 
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารบานพักมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

เมื่อวันที่  10 มีนาคม พ.ศ.  2553  เวลา 09.30 น. ณ หองประชุม 2  ไดขอสรุปใหมีการรื้อถอน 
บานพักขาราชการจํานวน 7 หลัง  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1.  บานเลขที่ 96/31  ฝงตะวันตก  นายนเรศน  จิตรัตน 
2.  บานเลขที่ 96/32  ฝงตะวันตก  ผศ.จรูญ  รัตนกาล (วาง) 
3.  บานเลขที่ 96/33  ฝงตะวันตก  นางสาวออมใจ  การสมอรรถ 
4.  บานเลขที่ 96/37  ฝงตะวันตก  อาจารยสุวพักตร  ปทมทิน 
5.  บานเลขที่ 96/49  ฝงตะวันตก  วาง 
6.  บานเลขที่ 96/79  ฝงตะวันตก  ผศ.ชูสิทธิ์  ประดับเพ็ชร 
7.  บานเลขที่ ก 2/30 หออูทอง  วาง 

ขอกฎหมาย 
มาตรฐาน 27  และมาตรฐาน 31 (2) แหง พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยราชภัฎ พ.ศ. 2547 

อธิการบดีเปนผูบริหารสูงสุด  และมีหนาที่ควบคุมดูแลบุคลากร  การเงิน การพัสดุ สถานที่และ 
ทรัพยสินอ่ืนของมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามกฎ ระเบียบ ประกาศ และขอบังคับ ของทางราชการและ 
ทางมหาวิทยาลัย
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ขอเสนอและความเห็น 
1.  อนุญาตร้ือถอนบานพักทั้ง 7 หลัง 
2.  มอบกลุมงานพัสดุดําเนินการจําหนายตามระเบียบพัสดุ พ.ศ. 2535 
3.  ไมและวัสดุอ่ืนที่รื้อถอนขออนุญาตนําไปซอมบานพักในโอกาสตอไป โดยให 

กลุมงานพัสดุและกลุมงานอาคารจัดระเบียบตอไป 

ขอเสนอ/ญัตต ิ
ขอความเห็นชอบขออนุญาตรื้อถอนบานพักขาราชการ  จํานวน 7 หลัง 

มติท่ีประชุม 
รับทราบ  ใหจัดทําขอมูลนําเสนอพิจารณาใหมเนื่องจากขอมูลที่มีอยูยังไมครบถวน เชน 

หากซอมแซมจะตองใชงบประมาณเทาไหร  และมีคนอยูหรือไมและหากยายออก  จะไปอยูที่ไหน 
แผนการจัดควรที่จะปรับปรุงพรอมกับมาสเตอรแพลนทดวย 

ระเบียบวาระที่ 5.3  พิจารณาสวนลดที่พักอาคารสวนหลวง 

สาระสําคัญโดยยอ 
ดวยนายปรีชา  วรารัตนไชย  ตําแหนงพนักงานมหาวิทยาลัย  สังกัดคณะวิทยาการ 

จัดการมีความจําเปนตองขอสวนลดราคาที่พักอาคารสวนหลวงจากราคาปกติ  เนื่องจากในชวงเปด 
เทอมมีความจําเปนตองพักอาศัยอาคารสวนหลวง  เนื่องจากบางวันมีตารางสอนในชวงเชา เวลา 
08.30-11.00 น.  และเนื่องจากระยะทางจากบานพักที่กรุงเทพฯ มีระยะทางคอนขางไกลจึงขอความ 
อนุเคราะหสวนลดที่พักอาคารสวนหลวงดวย 

ขอกฎหมาย 
-ไมมี- 

ขอเสนอ/ญัตต ิ
พิจารณาสวนลดที่พักอาคารสวนหลวง 

มติท่ีประชุม 
ไมอนุญาตใหดําเนินการและมอบหมายใหคณะกรรมการที่จะแตงตั้งชุดใหมวางระบบ 

และมีสวนในการพิจารณาการขอสวนลดที่พักอาคารสวนหลวง
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ระเบียบวาระที่ 5.4  พิจารณาชี้แจงเพิ่มเติมกรณีขออนุญาตลาศึกษาตอระดับ 
ปริญญาเอกแบบเต็มเวลา 

สาระสําคัญโดยยอ 
เหตุการณ/ขอเท็จจริง/เรื่องเดิม 
ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาไดอนุญาตให  นางสาวนภัสนันท 

จุนนเกษ พนักงานมหาวิทยาลัย  สาขาวิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยาไดทําบันทึกขออนุญาตลาศึกษาตอแบบเต็มเวลานั้น  ทางมหาวิทยาลัยฯ 
ไดนําเขาพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2553 
โดยหัวหนากองกลาง  สํานักงานอธิการบดีไดแจงใหทราบถึงมติที่ประชุม  ซึ่งใหชี้แจงเพิ่มเติมในเรื่อง 
หลักสูตรการเรียน course work ที่จะตองมีการเขาชั้น 

ขอกฎหมาย 
-  ขอบังคบมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา  วาดวยการบริหารงานบุคคล  สําหรับ 

พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2551 
-  ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  วาดวยการใหทุนการศึกษา  การฝกอบรม 

และการศึกษาดูงาน พ.ศ. 2552 

ขอเสนอ/ความเห็น 
นางสาวนภัสนันท  จุนนเกษ  จึงขอชี้แจงโดยแนบรายงานชี้แจงรายละเอียดตามบันทึก 

ขอความและเอกสารที่เกี่ยวของมาดวยพรอมแลว 

ขอกฎหมาย 
-ไมมี- 

ขอเสนอ/ญัตต ิ
พิจารณาชี้แจงเพิ่มเติมกรณีขออนุญาตลาศึกษาตอระดับปริญญาเอกแบบเต็มเวลา 

มติท่ีประชุม 
เห็นชอบ  ใหลาศึกษาตอไดโดยมีเงื่อนไขการลา ไดแก 1. ไมผูกพันกับอัตรากําลัง 

2. ไมมีขอผูกพันในเรื่องการลาครั้งตอไป  3. ใหเปนไปตามแนวปฏิบัติในเรื่องการลาของขาราชการ
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โดยอนุโลม  แตเนื่องจากนางสาวนภัสนันท  จุนนเกษ มีหนังสือขออนุญาตลาออกจึงอยูที่ดุลพินิจวาจะ 
ลาออกหรือลาศึกษาตอ ใหทําหนังสือชี้แจงความตองการของตนใหชัดเจน 

ระเบียบวาระที่ 5.5  พิจารณาผลการตรวจประเมินตัวชี้วัดที่ 12  ระดับความสําเร็จ 
ของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ และจัดทํ า 
แผนพัฒนาองคกร(แผนซอม) ตามผลการประเมิน 

สาระสําคัญโดยยอ 
เหตุการณ/ขอเท็จจริง/เรื่องเดิม 
ตามที่สํานักงาน ก.พ.ร. ไดแจงผลการตรวจประเมินตัวชี้วัดที่ 12  ระดับความสําเร็จ 

ของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552  ตามหนังสือ ที่ นร 
1205.3/490  ลงวันที่ 11  พฤษภาคม  พ.ศ. 2553  รายละเอียดตามที่รองอธิการบดีฝายวางแผนและ 
พัฒนาไดแจงตอที่ประชุมในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ (กบ.) ครั้งที่ 9/2553 
ระเบียบวาระที่ 1.2  แจงผลการประเมินตัวชี้วัดที่ 12  ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการ 
บริหารจัดการภาครัฐ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 นั้น 

กองนโยบายและแผนไดดําเนินการสรุปและวิเคราะหผลการดําเนินงานจากผลการ 
ประเมินดังกลาว  และจัดทําเปนแผนพัฒนาองคกร (แผนซอม) เพื่อขอความเห็นชอบแผนฯ ตอที่ 
ประชุมเพื่อใชเปนกรอบในการพัฒนาองคกรในปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ตอไป 

ขอกฎหมาย 
-ไมมี- 

ขอเสนอ/ญัตต ิ
พิจารณาผลการตรวจประเมินตัวชี้วัดที่ 12  ระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพ 

การบริหารจัดการ และจัดทําแผนพัฒนาองคกร(แผนซอม) ตามผลการประเมิน 

มติท่ีประชุม 
เห็นชอบตามแผนพัฒนาองคกร(แผนซอม) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2553 

อธิการบดีเพิ่มเติมวิธีดําเนินการแผนซอม โดยใหสํานักประกันยกรางเปนตัวอยางใหกับหนวยงาน 
ที่รับผิดชอบในแตละเรื่องที่ตองซอม
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ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องอ่ืนๆ 

ระเบียบวาระท่ี 6.1  โครงการ “105 ป จากโรงเรียนฝกหัดครูสูมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

สาระสําคัญโดยยอ 
อธิการบดีนําเสนอโครงการเพื่อจัดกิจกรรมในวันที่ 1 กรกฏาคม  พ.ศ. 2553 

ขอเสนอ/ญัตต ิ
ขอความเห็นชอบจัดโครงการ “105 ป  จากโรงเรียนฝกหัดครูสูมหาวิทยาลัยราชภัฏ” 

มติท่ีประชุม 
เห็นชอบ 

ระเบียบวาระท่ี 6.2  ขอความเห็นชอบโครงการจัดต้ังศูนยตะวันออกกลางและ 
อิสลามศึกษา 

สาระสําคัญโดยยอ 
มหาวิทยาลัยโดยคณะกรรมการดําเนินงานจัดตั้งศูนยตะวันออกกลางและอิสลามศึกษา 

เสนอขอความเห็นชอบโครงการและรายละเอียดการจัดตั้งศูนยตะวันออกกลางและอิสลามศกึษาเปน 
สวนงานภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ขอกฎหมาย 
1.  พรบ.มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.  2547  มาตรา  7  ใหมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

พระนครศรีอยุธยาเปนสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถิ่นที่เสริมสรางพลังปญญาของแผนดิน 
ฟนฟูพลังการเรียนรูเชิดชูภูมิปญญาของทองถิ่น  สรางสรรคศิลปวิทยา  เพื่อความเจริญกาวหนาอยาง 
มั่นคงและยั่งยืนของปวงชน  และมาตรา 8  ใหมีภาระหนาที่แสวงหาความจริงเพื่อสูความเปนเลิศทาง 
วิชาการบนพื้นฐานของภูมิปญญาทองถิ่น  ภูมิปญญาไทยและภูมิปญญาสากล  อีกทั้งยังมี 
ภาระหนาที่ความรวมมือและชวยเหลือเกื้อกูลกันระหวางมหาวิทยาลัยชุมชน  องคกรปกครองสวน 
ทองถิ่นและองคกรอื่นทั้งในแตละประเทศเพื่อการพัฒนาทองถิ่น 

2.  พรบ. การบริหารสวนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550 
3.  ประกาศ กกอ. เรื่องหลักเกณฑการจัดตั้งสวนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา 

พ.ศ. 2551
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ขอเสนอ/ญัตต ิ
ขอความเห็นชอบโครงการจัดตั้งศูนยตะวันออกกลางและอิสลามศึกษา 

มติท่ีประชุม 
เห็นชอบ  นําเสนอพิจารณาในการประชุมครั้งที่ 12/2553 

ระเบียบวาระท่ี 6.2  นําเสนอแผนแมบท (มาสเตอรแพลนท)และการซอมอาคาร 
สาระสําคัญโดยยอ 

1.  เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีความประสงคจะทํารีมาสเตอรแพลนทใหม ไดทําหนังสือ 
ขอความรวมมือจากผศ.ดร.ณรงค  เหลืองบุตรนาค จากคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 
สํารวจและนําเสนอแนวความคิดงวดแรก นําเสนอใหคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยรวมพิจารณา 

2.  การซอมอาคารโดยการเตรียมแผนใหสอดคลองกับมาสเตอรแพลนทตั้งงบประมาณ 
ในป พ.ศ. 2554  เกี่ยวกับงบประมาณการซอม 

มติท่ีประชุม 
รับทราบ  มอบผูชวยอธิการบดีฝายบริหาร เปนผูประสานงานดําเนินการนัดหมาย 

กรมศิลปากร  ดําเนินการในเรื่องสอบถามความคิดเห็นคณาจารยรวมถึงดําเนินการติดตอ 
ประสานงานการของบประมาณในการจัดทํามาสเตอรแพลนทตางๆ  และดูแลในเรื่องของมาสเตอร 
แพลนทเพื่อดําเนินการนําเสนอเขาสภามหาวิทยาลัยตอไป 

ปดประชุมเวลา เวลา  18.15 น. 

รศ.วันทนีย  แสนภักดี  ผูตรวจบันทึกการประชุม 
นางสาวภัครินทร  ภิญญา  ผูบันทึกการประชุม 
นางสาวนงคราญ  ปนแกว  ผูบันทึกการประชุม


