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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ 15/2553 

วันอังคารที่  31 สิงหาคม พ.ศ. 2553 เวลา 13.30-18.00 น. 
ณ หองประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

-------------------------------------------------- 

ผูที่มาประชุม 
1. ดร.บูรพาทิศ   พลอยสุวรรณ อธิการบดี    ประธาน 
2. รศ.วันทนยี    แสนภักดี รองอธิการบดีฝายบริหาร    กรรมการ 
3. นายจิรศักด์ิ   ชุมวรานนท รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา    กรรมการ 
4. ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุงพรหม รองอธิการบดีฝายวิชาการ    กรรมการ 
5. ดร.ชิดชัย  สนั่นเสียง รองอธิการบดีฝายวิจยัและบริการวิชาการ กรรมการ 
6. นายสุนทร  โภชฌงค รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา    กรรมการ 
7. นายทวีศักด์ิ  จริตควร ผูชวยอธกิารบดีฝายบริหาร    กรรมการ 
8. ดร.อมรรัตน  สนั่นเสียง คณบดีคณะครุศาสตร    กรรมการ 
9. ผศ.วิชชุกร   นาคธน       คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร      กรรมการ 
10. รศ.ลํายอง  ปล่ังกลาง      คณบดีคณะวิทยาการจัดการ                         กรรมการ 
11. รศ.ดร.นพวรรณ      ธีระพนัธเจริญ คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี      กรรมการ 
12. ผศ.จินตนา  เวชม ี ผูอํานวยการสถาบันวิจยัและพัฒนา    กรรมการ 
13. นายชัยพฤกษ  ชูดํา ผูอํานวยการสํานักวทิยบริการและเทคโนโลยี 

    สารสนเทศ      กรรมการ 
14. ดร.ภควดี   สุขอนันต ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  กรรมการ 

  

ผูไมมาประชมุ 
ผศ.พันทพิา   มาลา ผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา   กรรมการ 

 

ผูเขารวมประชุม  
นางสุนทรี   โพธิกุล 
นางสาวเพลินตา  โมสกุล 
นางสริตา   เจริญทัศน 
นางสาวพนัธวรรณ  กล่ินขจร 
นายสราวุธ   คําสัตย 
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เปดประชุม เวลา 13.30 น. 
 ประธานพิจารณาจํานวนกรรมการที่มาประชุมและเห็นวาครบองคประชุมแลวจึงเปด        
การประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  

 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 1.1   การออกแบบปรับปรุงแผนแมบททางกายภาพของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

สาระสําคัญโดยยอ 
         ตามที่มหาวิทยาลัยไดแจงใหรับทราบในการจัดทําแผนแมบททางกายภาพ  โดยเชิญ
อาจารยจากคณะวิศวกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยขอนแกนเปนที่ปรึกษา  มหาวิทยาลัยไดทําหนังสือ  
ขอความอนุเคราะหที่ปรึกษาและออกแบบไปยังมหาวิทยาลัยขอนแกนและไดรับการตอบรับ     
กลับมาวา ยินดีให ผศ.ณรงค  เหลืองบุตรนาค  สังกัดภาควิชาวิศวกรรมโยธา  คณะวิศวกรรมศาสตร
เปนผูดําเนินการออกแบบและเขียนแบบโครงการซ่ึงจะดําเนินการอยางเปนทางการตอไป 
  มหาวิทยาลัยไดจัดประชุมนําเสนอรางแบบแผนแมบทและไดทําสําเนาสงไปยัง        
คณะตางๆเรียบรอยแลว  หากมีขอมูลขาวสารที่เกี่ยวกับแผนแมบทขอความรวมมือคณะผูบริหาร      
แจงใหบุคลากรในสังกัดรับทราบดวย 

 
 มติ/ความเห็นของที่ประชุม 

รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 1.2  การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา        
 

สาระสําคัญโดยยอ 
 การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ประจําเดือนกันยายน           

ในวันพุธที่  15  กันยายน   2553 เวลา  09.30 น .   ณ  หองประชุม  1 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

 
มติ/ความเห็นของที่ประชุม 

รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 1.3  ประชุม KPI รายบุคคลเพ่ือเปนแนวทางในการประเมินบุคคล 
 

สาระสําคัญโดยยอ 
 วันพุธที่ 15  กันยายน  2553  เวลา 13.00 น.  มหาวิทยาลัยไดเรียนเชิญศาสตราจารย

นายแพทยสมเกียรติ  วัฒนศิริชัยกุล  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  เปนวิทยากรบรรยาย
เร่ือง KPI รายบุคคลเพื่อเปนแนวทางในการประเมินและทําความเขาใจเกี่ยวกับตัวช้ีวัดรายบุคคล   
จึงขอเชิญคณะผูบริหาร  หัวหนาสํานักงานทุกคณะและทุกสวนราชการเขารวมประชุมในคร้ังนี้  

  

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ   

 
ระเบียบวาระที่ 1.4  แบบประเมินบุคลากร 
 

สาระสําคัญโดยยอ 
 มหาวิทยาลัยไดมอบหมายใหกลุมงานบริหารงานบุคคลสงแบบประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของบุคคลากรในมหาวิทยาลัย  โดยใหหัวหนาสวนราชการรวมพิจารณาใหความเห็น   
กอนนํารูปแบบไปใช  แตมีบางหนวยงานยังไมสงคืนแบบประเมิน  ดังนั้นมหาวิทยาลัยจะปฏิบัติ   
ตามความคิดเห็นที่มีการนําเสนอมา 

  

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 14/2553 
 

สาระสําคัญโดยยอ 
เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  นําเสนอรายงานการประชุม

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คร้ังที่ 14/2553 เพื่อขอใหที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยพิจารณารับรองรายงานการประชุม 
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ความเปนมา/เรื่องเดิม/ขอเท็จจริง 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยไดมีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

คร้ังที่ 14/2553 เมื่อวันอังคารที่ 17 สิงหาคม 2553 ณ หองประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา  

 

ขอเสนอ/ญัตติ  

ขอรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คร้ังที่ 14/2553               
เมื่อวันอังคารที่ 17 สิงหาคม  2553 ณ หองประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

 
มติที่ประชุม      

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คร้ังที่ 14/2553  
 

ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ 14/2553 
 

ระเบียบวาระที่ 3.1 มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
 
สาระสําคัญโดยยอ 
  จากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คร้ังที่ 14/2553 เมื่อวันอังคารที่ 17 

สิงหาคม 2553  คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มีมติและขอส่ังการใหดําเนินการดังนี้ 
1. เห็นชอบในหลักการ  การพิจารณารางบันทึกขอตกลงความรวมมือระหวาง  

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากับวิทยาลัยครู    
หลวงพระบาง  โดยมอบหมายคณบดีคณะวิทยาศาสตรฯ เพิ่มเติมขอมูลใหมีความชัดเจน ดังนี้      
   1.1  ขอมูลสภาพปญหาความตองการของทั้งสองฝายในทุกมิติ   
  1.2  พิจารณาความตองการตางๆ  มีความตองการใดสอดคลองกัน  
  1.3 ความตองการที ่ตรงกันเกี ่ยวของกับหนวยงานใดใหมีส วนรวมในการ
พิจารณา  โดยนําขอมูลทั้ง 3 ประเด็นมาเขียน MOU 
  มอบหมายทุกหนวยงานที่มี MOU ใหศึกษารวบรวมขอมูลการดําเนินงานที่ผานมา    
นํามาประเมินผลและนําเสนอเพื่อพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย   
คร้ังตอไป 
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2. เห็นชอบในหลักการ  การพิจารณาจัดต้ังหนวยตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัย     
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  โดยที่ประชุมมีความเห็นใหปรับปรุงเร่ืองการจัดองคการ  การกําหนด
โครงสรางใหสอดคลองกัน  การปรับปรุงเอกสารตางๆ ใหมีความชัดเจน  การพิจารณาอัตรากําลังให
พิจารณาโดยยึดกรอบภาระงานและการวิเคราะหงานมาประกอบดวย 

3. เห็นชอบ การจางเหมาบริการรักษาความปลอดภัย  โดยมอบหมายผูอํานวยการ
กองกลางนําความเห็นและขอเสนอแนะจากที่ประชุมไปปรับ (ราง) สัญญา และรายละเอียดแนบทาย
สัญญาใหครบถวน  และจัดทําโครงการจางเหมาบริการรักษาความปลอดภัย  เพื่อขออนุมัติกรอบ
วงเงินจากสภามหาวิทยาลัยในวันพุธที่ 18  สิงหาคม  2553 

 
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
 รับทราบ 

 
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 4.1 เรื่องนําเสนอเพ่ือทราบจากคณบดีคณะครุศาสตร 
 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. นักศึกษาคณะครุศาสตรไดเขารวมแขงขันอานฟงเสียงประจําป 2553 ของธนาคาร

นครหลวงไทย  จํากัด (มหาชน) รางวัลคือ ถวยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ          
สยามบรมราชกุมารี ไดผานเขารอบคัดเลือกชิงชนะเลิศ จํานวน 1 คน  ซึ่งจะแขงขันในวันที่ 3 
กันยายน  2553   

2. วันที่ 1  กันยายน 2553 รองศาสตราจารยวนิช  สุธารัตน  เขารับรางวัลครูตนแบบ
ตามโครงการเชิดชู  ครูอาจารยตนแบบดานการสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในการสอนประจําป 
2553  จากรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ โดยไดรับคัดเลือกจากเครือขายสถาบันอุดมศึกษา                
เขตภาคกลาง  

 
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 

  รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 4.2  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะมนุษยศาสตรและ      
                          สังคมศาสตร 
 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. การจัดงานวิชาการมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรประจําป 2553  โดยสถาบันวิจัย

และพัฒนาใหความอนุเคราะหการประเมินผลการจัดงาน  แตจากการสังเกตและการพูดคุย          
การนําเสนอผลงานเปนที่นาพอใจ 

2.  การทํา MOU ระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากับมหาวิทยาลัย      
บาโรดา ประเทศอินเดีย  โดยมีโปรเฟสเซอร จาก 2 มหาวิทยาลัยในสาขาวิชานาฎศิลป เขาพบทาน
อธิการบดีเพื่อหารือในเร่ืองขอบเขตการทํา MOU โดยมีขอตกลง 4 ดาน คือ 

2.1 การแลกเปล่ียนนักศึกษาและอาจารย 
2.2 ความรวมมือในขอบเขตของการวิจัย  
2.3 ความรวมมือในการผลิตงานวิชาการ   
2.4 การแลกเปล่ียนศิลปวัฒนธรรม   

 
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 

  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 4.3  เรื่องนําเสนอเพ่ือทราบจากคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
 

สาระสําคัญโดยยอ 
-ไมมี- 

 
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
 -ไมมี- 
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ระเบียบวาระที่ 4.4  เรื่องนําเสนอเพ่ือทราบจากคณบดีคณะวิทยาศาสตรและ  
                           เทคโนโลยี 
 

สาระสําคัญโดยยอ 
1. บุคลากรคณะวิทยาศาสตรฯ  ผูชวยศาสตราจารยจินดา  นัยผองศรี ไดรับรางวัลคัดเลือก

บทความทางวิชาการ   เร่ือง  “จาก CE ถึง CI  สูมาตรฐาน” ใหลงในวารสาร colourway Thailand’s LEADING 
TEXTILE JOURNAL   ประจําเดือน  July-August  2010 

2. วันที่ 23-24  สิงหาคม  2553 ไดรับความอนุเคราะหจาก ผศ.จินตนา  เวชมี และ     
ผศ.ดร.ยุวดี  วงษทนในการทําวิจัยการเขียนบทคัดยอภาษาอังกฤษ  การเขียนบทความภาษาอังกฤษ  
และเขียนโครงการเพื่อของบประมาณสนับสนุน  ซึ่งไดรับประโยชนอยางมากและไดสงโครงการ
จํานวน 8  โครงการ  เร่ืองดอกโสนกับเห็ดตับเตา  ตามที่มหาวิทยาลัยไดมอบหมายใหดูแลที่ตําบล
สามเรือน  โดยโครงการดังกลาวเปนโครงการขอทุนของมหาวิทยาลัย 

3. วันที่ 27-28  สิงหาคม  2553  องคการนักศึกษาคณะวิทยาศาสตรฯ  ไดจัดอบรม               
ครูมวยไทย  โดยเชิญองคการนักศึกษาจาก 4 คณะเขารวมอบรมและไดรับความอนุเคราะหดวยดี               
ซึ่งนักศึกษามีความพึงพอใจที่จะอนุรักษศิลปวัฒนธรรมในดานนี้ 

4. วันที่ 30  สิงหาคม  2553  เจาหนาที่จากกระทรวงวิทยาศาสตรฯ  ไดติดตามประเมินผล   
การดําเนินงานสัปดาหวิทยาศาสตร  ซึ่งไดแจงใหทราบวาในปตอไปอาจถูกลดงบประมาณสนับสนุนการจัด
กิจกรรม  คณะวิทยาศาสตรฯ ไดชี้แจงรายละเอียดวา  มหาวิทยาลัยไดจัดกิจกรรมที่หลากหลายและมีผูสนใจ
รวมงานเพิ่มมากข้ึน  เพราะใชงบประมาณของมหาวิทยาลัยและกระทรวงวิทยาศาสตรฯ  อยางไรก็ตาม         
ผูประเมินยังไมไดยืนยันในเร่ืองงบประมาณที่จะไดรับจะเหมือนทุกปที่ผานมา  และมีขอแนะนํา                   
ใหมหาวิทยาลัยขอสมาชิกวุฒิสภาในการที่จะชวยไมใหตัดงบประมาณสวนนี้  และจากงานสัปดาห
วิทยาศาสตรไดมีการจัดพิมพหนังสือโดยใชงบประมาณของมหาวิทยาลัยและกระทรวงวิทยาศาสตรฯ  
แจกจายแกผูรวมงานสัปดาหวิทยาศาสตรดวย 

5. วันที่ 27-30  สิงหาคม  2553  คณะวิทยาศาสตรฯ ไดรวมนําเสนอผลงานวิจัยดวย
วาจาและโปสเตอรที่สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติไดจัดข้ึน ณ ศูนยประชุมบางกอกคอน
เวนช่ันเซ็นเตอร เซ็นทรัลเวิลด กรุงเทพฯ 

6. คณะวิทยาศาสตรฯ ไดรับทุนสนับสนุนเพิ่มเติมจากธนาคารออมสิน จํานวน 2 ทุน 
ทุนละ 5,000 บาท ขณะนี้ไดแตงต้ังคณะกรรมการพิจารณาทุนและมีผูรับทุนเรียบรอยแลว 
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มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
 รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 4.5  เรื่องนําเสนอเพ่ือทราบจากผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา  
    

สาระสําคัญโดยยอ 
-ไมมี- 
 

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
-ไมมี- 

 
ระเบียบวาระที่ 4.6   เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ   
                           และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

สาระสําคัญโดยยอ 
   การจัด Ranking มหาวิทยาลัย  ผลการพิจารณาชวงกลางปที่ผานมามหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยาอยูลําดับที่ 61 ของประเทศจาก132 แหง การจัดลําดับพิจารณาจากขอมูลที่อยู    
บนเว็ปไซต  ของแตละมหาวิทยาลัยโดยดูจากเนื้อหาบทความวิชาการ ที่เปน pdf , doc , powerpoint  
และ excel   ซึ่งมีไซคจํานวน  4,266   มีขนาดจํานวนหนาของ  Web page ที่อยูภายใตโดเมนของ aru  
จากขอมูลที่นําเสนอ   ทั้งนี้เพื่อขอความคิดเห็นเพื่อจัดทําโครงการพัฒนาและสนับสนุนบทความทาง
วิชาการภายในมหาวิทยาลัย 

 

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
       รับทราบ   
 

ระเบียบวาระที่ 4.7   เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผูอํานวยการสถาบันวิจัยและ 
                           พัฒนา  
 

สาระสําคัญโดยยอ 
1. การสงรายงานผลการวิจัยในช้ันเรียนใหสงภายในวันที่ 10 กันยายน  2553                   

ณ สถาบันวิจัยและพัฒนา  ขณะนี้มีผูรับเงินทุนวิจัยจํานวน 110 คน มีผูสงรายงานการวิจัยแลว      
จํานวน 21 คน  
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2. สถาบันวิจัยและพัฒนาจะจัดใหอาจารยนําเสนอผลการวิจัยในช้ันเรียน  ในวันพุธที่ 
15  กันยายน 2553  เวลา 8.30-16.00 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา      
ทั้งนี้จะมีการมอบรางวัลงานวิจัยที่อยูในเกณฑดี  คณะละ 5 เร่ืองและจะมอบรางวัลสวนราชการ             
ที่สงเสริมการวิจัยในช้ันเรียนจํานวน 2 รางวัล 

3. สถาบันวิจัยและพัฒนาได รับ เ ชิญให เปนคณะอนุกรรมการเอดสจั งหวัด
พระนครศรีอยุธยา และเปนประธานศูนยวิชาการเอดสจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งไดรับเชิญ         
ใหไปรวมจัดทํา (ราง) ยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการปองกันเอดส ระดับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
เมื่อวันที่ 25-27 สิงหาคม 2553 ณ หองประชุมขอมูลขาวสาร สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

4. สถา บัน วิ จั ย แล ะพัฒนา ได ป ร ะส าน ง าน ไปยั ง ส ถ าน ศึ กษา ใน จั ง ห วั ด
พระนครศรีอยุธยาจํานวน 4 แหง ไดแก โรงเรียนสุธาโภชน อําเภอเสนา โรงเรียนวัดตะโก              
ดอนหญานาง อําเภอภาชี โรงเรียนวัดดอนพุดซา อําเภออุทัย และโรงเรียนวัดใหญชัยมงคล        
อําเภอพระนครศรีอยุธยา ใหเสนอโครงการนวัตกรรมสรางสรรคการเรียนรู สํานักงานสงเสริมสังคม
แหงการเรียนรูและพัฒนาคุณภาพเยาวชน (สสค.) ซึ่งขณะนี้กําลังอยูในระหวางการพิจารณาโครงการ 

5. สถาบันวิจัยและพัฒนาไดรับเกียรติจากสํานักงานสงเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ    
เด็กเยาวชนผูดอยโอกาสและผูสูงอายุ ใหเสนอผลการวิจัยสภาวการณเด็กและเยาวชนภาคกลาง      
เพื่อจัดทําแผนพัฒนาเด็กและเยาวชน  ป 2554 ภาคกลางจํานวน 20 จังหวัด เมื่อวันที่ 23-24 สิงหาคม 
2553 ณ โรงแรมอยุธยาแกรนดโฮเต็ล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

6. สถาบันวิจัยและพัฒนาจะจัดประชุมความคิดเห็นเพื่อลดความเหล่ือมลํ้าทางสังคม    
ในวันที่ 9 กันยายน 2553 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (งบประมาณ       
จากมูลนิธิไท  จํานวน  148,676 บาท) ขอเชิญชวนคณาจารยรวมเปนวิทยากรกระบวนการ             
โดยจะประชุมเตรียมงานในวันที่ 6 กันยายน 2553 เวลา 13.30 น. ณ สถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

7. นายวรากร มลฑาทิพย  นักศึกษาพัฒนาชุมชน ไดทํางานกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จนไดรับคัดเลือกเปนบุคลากรทํางานดานเด็กและเยาวชนดีเดน  ไดรับโลเกียรติคุณและเกียรติบัตร
จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ซึ่งมหาวิทยาลัยจะไดรับแตมตัวช้ีวัดในการ
ปฏิบัติตามคํารับรองจากการที่นักศึกษาไดรับรางวัลระดับชาติ  โดยรับมอบรางวัลจากสมเด็จ       
พระบรมโอรสาธิราชฯ  สยามมกุฎราชกุมาร ในวันที่ 6 กันยายน 2553 
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มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
  รับทราบ   

 
ระเบียบวาระที่ 4.8  เรื่องนําเสนอเพ่ือทราบจากผูอํานวยการสํานักงาน  
                         คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
 

สาระสําคัญโดยยอ 
 สํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาจะมีการจัดประชุมคณะกรรมการในวันพุธที่ 1  

กันยายน  2553  เวลา 13.30 น. ณ หองประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
 รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 4.9   เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี 
 

สาระสําคัญโดยยอ 
1. สรุปผลการรวบรวมผลพิจารณาแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 
2. ความคืบหนาของการกอสราง  ไดมีการตรวจรับอาคารคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร   

ซึ่งทําใหมหาวิทยาลัยสามารถเบิกจายเงินคาที่ดินและส่ิงกอสรางไดเพิ่มข้ึน  ยอดงบการเบิกเงินลงทุนของ
มหาวิทยาลัยเพิ่มข้ึนสูง 
 

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
 รับทราบ 
  

 ระเบียบวาระที่ 4.10  เรื่องนําเสนอเพ่ือทราบจากรองอธิการบดีและผูชวย                
                             อธิการบดี 
 

ระเบียบวาระที่ 4.10.1  เรื่องนําเสนอเพ่ือทราบจากรองอธิการบดีฝายบริหาร 
 

สาระสําคัญโดยยอ 
 -ไมมี- 

 
 
 



 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  คร้ังที่  16 

 

[2-12] 

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
-ไมมี- 

 

ระเบียบวาระที่ 4.10.2  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝายวางแผน 
                               และพัฒนา 
 

สาระสําคัญโดยยอ 
1. รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา 2552 
การดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา   

มีการดําเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA 10 ข้ันตอน ตามปฏิทินการดําเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2552 โดยเร่ิมต้ังแตประชุมชี้แจง เร่ืองทิศทางการประกัน
คุณภาพการศึกษา ดําเนินกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง ประเมินคุณภาพ
ภายในระดับคณะ สํานัก สถาบัน และระดับมหาวิทยาลัย จนถึงข้ันตอนการรายงานการประเมินแก
มหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัย และการปรับปรุงและพัฒนาตามผลการประเมิน ซึ่งปจจุบันได
ดําเนินงานถึงข้ันตอนที่ 9 คือการรายงานผลการประเมินคุณภาพ ประจําปการศึกษา 2552           
แกมหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัย กลุมงานประกันคุณภาพจึงนําเสนอผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษา ประจําปการศึกษา 2552 ดังนี้ 

 

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับ คณะ สํานัก สถาบัน 

   คณะ/สาํนกั/สถาบัน 

คะแนน 
 เฉล่ียทั้ง 9 
องคประกอบ 

คะแนนประเมิน 

คณะครุศาสตร 2.56 ดีมาก 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 2.17 ดี 
คณะวิทยาการจัดการ 2.05 ดี 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 2.10 ดี 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 2.09 ดี 
สถาบันอยุธยาศึกษา 2.44 ดี 
สํานักงานอธิการบดี 2.36 ดี 
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 2.67 ดีมาก 
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ผลการประเมินคุณภาพการศกึษาระดับมหาวทิยาลัย 
องคประกอบ รวม 

1.  ปรัชญา ปณิธานวัตถุประสงค และแผนการดําเนนิการ 3.00 

2.  การเรียนการสอน  2.42 

3.  กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา  3.00 

4.  การวิจัย  2.25 

5.  การบริการวิชาการแกสังคม  2.50 

6.  การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  3.00 

7.  การบริหารและการจัดการ  2.44 

8.  การเงินและงบประมาณ  2.00 

9.  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  2.67 

คะแนนเฉลี่ยรวมทั้ง 9 องคประกอบ 2.54 
 

ซึ่งเมื่อรายงานผลการประเมินฯ ตอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยแลว มหาวิทยาลัย
จะตองนําเสนอสภามหาวิทยาลัย เพื่อใหขอเสนอแนะในการนําไปจัดทําแผนพัฒนา โครงการพัฒนา
ในปตอไป 

2. สรุปผลการประชุมคณะกรรมการจังหวัด หัวหนาสวนราชการ ประจําเดือนสิงหาคม 2553  
จากการเขารวมประชุมดังกลาวมีผลการประชุมสรุปสาระสําคัญที่เกี่ยวของกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา  ดังนี้ 

    2.1 ที่ประชุมไดมอบหมายใหมหาวิทยาลัย  เปนหัวหนาคณะกรรมการประเมินผล       
การปฏิบัติราชการของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ตามตัวชี้วัดของ ก.พ.ร.  ในชวงเดือนกันยายน-
ตุลาคม  2553  เพื่อเปนการซักซอมกอนการประเมินจริงจาก ก.พ.ร.  ในชวงเดือนพฤศจิกายน  2553 

    2.2  ที่ประชุมไดมอบหมายใหมหาวิทยาลัยจัดทําหนังสือจดหมายเหตุ  กรณีโครงการ   
และกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม           
พระชนมพรรษาครบ  7 รอบ  89 พรรษา  ในวันที่  5 ธันวาคม  2554 เพื่อทูลเกลาฯ  ถวาย
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  ประธานในที่ประชุมไดมอบหมายใหมหาวิทยาลัยเสนอแตงต้ัง
คณะกรรมการโดยพิจารณาบุคคลที่มีขอมูลและองคความรูเกี่ยวกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเปน
อยางดี  เพื่อใหมีความสมบูรณดานเนื้อหา 
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 2.3  หนังสือราชการจากสวนราชการตาง ๆ ที่มีการแจกในท่ีประชุม  ไดมอบหมายใหกลุม
งานบริหารทั่วไปดําเนินการตอไปแลว 

3.  จังหวัดพระนครศรีอยุธยาไดรับคัดเลือกเปนผูเขาแขงขันการจัดงาน Word Expo 2020    
โดยใชพื้นที่ของศูนยศิลปาชีพบางไทร  ขณะนี้อยูในข้ันตอนในการขอพระบรมราชานุญาตใชสถานที่
จัดงานในนามของประเทศไทยเขาแขงขันตอไป 

4.  งบประมาณจากการติดตามโดยภาพรวมทุกหนวยงานจะตองตรวจสอบอีกคร้ังหนึ่ง
เพื่อใหเกิดความแนนอนของการใชเงินงบประมาณแผนดินซึ่งเปนตัวช้ีวัดสําคัญของการดําเนินงาน
ยังมีบางหนวยงานยังไมไดรายงานซ่ึงจะมอบหมายใหเจาหนาที่กองนโยบายและแผนติดตามตอไป 

 

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
 รับทราบ   

 
ระเบียบวาระที่ 4.10.3  เรื่องนําเสนอเพ่ือทราบจากรองอธิการบดีฝายวิชาการ 
 

สาระสําคัญโดยยอ 
1. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  เร่ือง หลักเกณฑและข้ันตอน      

การขออนุมัติเปดสอนรายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อใหเกิดความชัดเจนในการพิจารณา
รายวิชาศึกษาทั่วไป  ซึ่งตองนําเสนอตอ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาเห็นชอบ 
สรุปเปน 2 สวน ดังนี้   

1.1  หลักเกณฑการขออนุมัติเปดรายวิชาจะตองเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 
1.2 ครอบคลุมกรอบการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคและข้ันตอน      

การขออนุมัติจะตองผานกระบวนการใดบาง 
 

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
  รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 4.10.4   เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝายวิจัยและ   
                               บริการวิชาการ 
 

สาระสําคัญโดยยอ 
 วันที่ 26-30  สิงหาคม  2553  สถาบันวิจัยและพัฒนาไดเขารวมงานการนําเสนอ
ผลงานวิ จั ยแห งชา ติ2553 (Thailand Research Expo 2010) ในการนํ า เสนอผลงานวิ จั ย       
แบงเปน 2 ภาค คือ ภาคที่ 1  การจัดบูทนิทรรศการนําเสนอผลงานโดยโปสเตอร ภาคที่ 2 นําเสนอ
ผลงานปากเปลา มีคณาจารยเขารวมหลายทานซ่ึงไดรับความรวมมืออยางดี  สําหรับในงานมีการจัด
ประกวดเปนคร้ังแรกมหาวิทยาลัยไดรับรางวัลจากการจัดบูท  มีรางวัลทั้งหมด 40 รางวัล มีหนวยงาน
เขารวมทั้งหมด 147  หนวยงาน  ไดรับถวยรางวัลพรอมเงินจํานวน 6,000 บาท 

 
มติ/ความเห็นของที่ประชุม 

  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 4.10.5  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝายกิจการ 
                              นักศึกษา 
 

สาระสําคัญโดยยอ 
  ในวันที่  8-10  กันยายน   2553 มีการแขง ขันกีฬามหาวิทยาลัย  5 สถาบัน  ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยลงกรณ  และในวันที่ 9 กันยายน  2553  จะมีการจัดงานเล้ียงและพิธี      
รับมอบธงกีฬาเนื่องจากปตอไปมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาจะเปนเจาภาพ  ดังนั้นจึงขอ
เรียนเชิญผูบริหารรวมงานเพื่อรับมอบธงกีฬา  สําหรับการแขงขันกีฬาในคร้ังนี้มีนักศึกษา  เขารวม
แขงขันกีฬาหลายประเภทกองพัฒนานักศึกษาจะทําหนังสือขออนุญาตอาจารยผูสอนใหกับนักศึกษา
ที่ไปรวมแขงขันกีฬาในคร้ังนี้  
  

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
  รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 4.10.6  เรื่องนําเสนอเพ่ือทราบจากผูชวยอธิการบดีฝายบริหาร 
 

สาระสําคัญโดยยอ 
  จากที่เขารวมประชุมกับทางจังหวัดซึ่งไดรับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย  ผูวาราชการ
จังหวัดไดแจงวา เมื่อวันจันทรที่ 30  สิงหาคม  2553 มีขาวที่อําเภอบางบาล  ชาวบานไดเขียนปาย   
ไวนิลขอรองโจรอยาปลนอีกและขอใหชวยกันสอดสองดูแล   และประเด็นกรณีนักศึกษาทะเลาะวิวาท
กัน ตีกัน ยิงกัน และปาระเบิด ผูวาราชการจังหวัดมีนโยบายใหสถาบันศึกษา  และตํารวจรวมกัน
จัดทําบัญชีหัวโจกเพื่อใหมีบัญชีรายช่ือสําหรับเปนขอมูลกับตํารวจในการติดตามหรือประสานงาน
เพื่อการปองกัน  สวนปญหาโรคเอดสและยาเสพติด ยังไมมีผูดําเนินการภายในมหาวิทยาลัย ได
ปรึกษากับรองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษาเพื่อนําเสนอมหาวิทยาลัยตอไป 
 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
 รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องนําเสนอเพ่ือพิจารณา 
 

ระเบียบวาระที่ 5.1  ขอความเห็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2554 

 

สาระสําคัญโดยยอ 
เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ขออนุญาตที่ประชุมให นางสาวเพลินตา 

โมสกุล ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน  นําเสนอขอความเห็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 

 

ความเปนมา/เรื่องเดิม/ขอเท็จจริง 

กระบวนการจัดทํางบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ของมหาวิทยาลัย   
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยาไดกําหนดข้ันตอนการดําเนินงานไว 11 ข้ันตอนตามปฏิทินข้ันตอน         
การจัดทํางบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
โดยเร่ิมต้ังแตการกําหนดแนวทางการจัดทํางบประมาณ  การเสนอโครงการโดยหนวยงาน               
ที่เกี่ยวของ การพิจารณางบประมาณโดยคณะกรรมการชุดตาง ๆ จนถึงข้ันตอนการขออนุมัติจาก
สภามหาวิทยาลัย  ซึ่งขณะนี้ถึง ข้ันตอนที่  4 คือนํากรอบวงเงินงบประมาณเสนอที่ประชุม
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คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาเพื่อใหความเห็นชอบ โดยงบประมาณท้ัง 4 ประเภท 
ประกอบดวย 

1. งบประมาณแผนดิน (งบแผนดิน) 
2. งบรายได มี 3 ประเภท ดังนี้ 

2.1 งบประมาณรายจายเงินคาบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) 
2.2 งบประมาณรายจายการจัดการศึกษาสําหรับบุคลากรประจําการ (งบ กศ.บป.) 
2.3 งบประมาณรายจายการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (งบบัณฑิตวิทยาลัย) 

 

กองนโยบายและแผนไดจัดทํากรอบวงเงินงบประมาณของงบประมาณประเภทตาง ๆ สรุปไดดังนี้ 

ประเภทงบ 
ประมาณการ 

(100%) 
สํารองจาย 

(20%) 

งบประมาณรายจาย 

หมายเหตุ 
คา

สาธารณูปโภค 
(10%) 

จัดสรร
รายจาย 
(70%) 

รวม 
 

(80%) 
1. งบแผนดิน 211,557,800 - - - 211,557,800 จัดสรร 

100% 

2. งบรายได 118,550,700 23,710,140 11,855,070 82,985,490 94,840,560 จัดสรรตาม
สัดสวน 
รอยละ 

ที่กําหนด 

2.1 งบ บ.กศ. 77,411,000 15,482,200 7,741,100 54,187,700 61,928,800 
2.2 งบกศ. บป. 25,633,300 5,126,660 2,563,330 17,943,310 20,506,640 
2.3 งบบัณฑิต
วิทยาลัย   

 
15,506,400 

 
3,101,280 

 
1,550,640 

 
10,850,480 12,401,120 

รวมทั้งส้ิน 330,108,500 23,710,140 11,855,070 82,985,490 306,398,360  

 
เมื่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณ 

ดังกลาวขางตนแลวกองนโยบายและแผนจะไดดําเนินการในข้ันตอนตอไป 
 

ขอกฎหมาย 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมีหนาที่กล่ันกรองเร่ืองที่มหาวิทยาลัยตองเสนอ 

สภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 
 

ขอเสนอ / ญัตติ 
      ขอความเห็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณ ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2554 ตามกรอบ

วงเงินงบประมาณที่เสนอ 
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มติที่ประชุม 
เห็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณ  ประจําปงบประมาณ พ .ศ .  2554 และมอบ             

กองนโยบายและแผนดําเนินการต้ังงบประมาณรายจายดังนี้ 
1. งบประมาณแผนดิน ใหปรับลดงบประมาณลง 5% ในงบดําเนินงานและ         

งบรายจายอ่ืน 
2. งบประมาณ บ.กศ. จากประมาณการรายได 100% ใหปรับลดงบประมาณลง 10%  

คาสาธารณูปโภค 10%  สํารองจาย 20% เหลือต้ังงบประมาณรายจาย 60% 
3. ประมาณการจํานวนนักเรียน นักศึกษา มอบกองนโยบายและแผนประสานงานกับ

คณะ และขอใหคณะประมาณการรับนักเรียน นักศึกษาโดยใชฐานขอมูลที่ใกลเคียงหรือเทียบเคียงกับ
ผลการรับนักศึกษายอนหลัง 3 ป  และสงกลับยังกองนโยบายและแผนภายในวันที่ 2 กันยายน 2553 

 

ระเบียบวาระที่ 5.2  แจงคะแนนผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการตาม        
คํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

 

สาระสําคัญโดยยอ 
 ตามที่มหาวิทยาลัย ไดรับการตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรอง        

การปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 (รอบ 12 เดือน) จากผูทรงคุณวุฒิและกรรมการ
จาก สํานักงาน ก.พ.ร. เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2553 บัดนี้ สํานักงาน ก.พ.ร. ไดแจงผลการปฏิบัติ
ราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 เบ้ืองตนอยางเปนทางการ      
ตามหนังสือดวนที่สุด  ที่ นร.1201/1252 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2553 โดยใหมหาวิทยาลัยดําเนินการ
ตรวจสอบและแจงผลการทักทวงคะแนนผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 และสงใหสํานักงาน ก.พ.ร. ภายในวันที่ 20 สิงหาคม  2553  

 

ขอเสนอ/ญัตติ  

 กองนโยบายและแผน โดยกลุมงานประกันคุณภาพ ไดนําเร่ืองดังกลาวเสนออธิการบดี
เพื่อส่ังการ และดําเนินการตามขอเสนอของ ก.พ.ร. ดังนี้ 

1.  อธิการบดีมอบกลุมงานประกันคุณภาพดําเนินการทักทวงคะแนนผลการประเมิน 
ในเบ้ืองตนไดมีการทักทวงคะแนนผลการประเมินจํานวน 4 ตัวช้ีวัด ไดแก ตัวช้ีวัดที่ 3.1 ระดับ
ความสําเร็จของการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา  3.2 ระดับความสําเร็จและ
ประสิทธิผลของการใหบริการวิชาการและวิชาชีพ  3.3 ระดับความสําเร็จและประสิทธิผลในการ
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อนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปะและวัฒนธรรม และ 3.4ระดับความสําเร็จของการ
สงเสริมและสืบสานโครงการที่ตอบสนองปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

2.  สําเนาแจงคณะกรรมการบริหารงานมหาวิทยาลัย (กบ.) เพื่อทราบและพิจารณา  
 

มติที่ประชุม 
  รับทราบ  ขอมูลผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 

 

ระเบียบวาระที่ 5.3  แจงการติดตามผลการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

 

สาระสําคัญโดยยอ 
  ตามที่มหาวิทยาลัย   ได ดําเนินการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการภายใน

มหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 เพื่อรองรับการประเมินผลจาก ก.พ.ร. นั้น บัดนี้       
ไดครบกําหนดการดําเนินการรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการภายใน
มหาวิทยาลัย รอบ 9 เดือน ตามปฏิทินการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย  

 

ขอเสนอ/ญัตติ  

 กองนโยบายและแผน โดยกลุมงานประกันคุณภาพ ไดดําเนินการติดตามผลการปฏิบัติ
ราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553  รอบ 9 เดือน       
เรียบรอยแลว จึงขอแจงผลการดําเนินงานมาเพื่อโปรดพิจารณา  

 

มติที่ประชุม 
  รับทราบ  ขอมูลการติดตามผลการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2553 

ระเบียบวาระที่ 5.4  พิจารณารางขอตกลงความรวมมือ (MOU) ระหวาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากับวิทยาลัย    
การทองเที่ยวเว ประเทศเวียดนาม 

 

สาระสําคัญโดยยอ 
   คณะวิทยาการจัดการขอนําเอกสาร “รางขอตกลงความรวมมือ (MOU) ระหวาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากับวิทยาลัยการทองเที่ยวเว ประเทศเวียดนาม”  
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ขอเสนอ/ญัตติ  

 พิจารณาร า งข อตกลงความร วมมื อ  (MOU) ระหว า งมหาวิทยา ลัยราช ภัฏ
พระนครศรีอยุธยากับวิทยาลัยการทองเที่ยวเว ประเทศเวียดนาม 

 
มติที่ประชุม 

  เห็นชอบในหลักการ  พิจารณารางขอตกลงความรวมมือ (MOU) ระหวางมหาวิทยาลัย  
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยากับวิทยาลัยการทองเที่ยวเว ประเทศเวียดนาม มอบหมายการทํา
รายละเอียดในการทํางานตามบันทึกขอตกลงและจัดทําเปนโครงการบรรจุในแผนของหนวยงาน     
เร่ิมในปงบประมาณ 2554 
 
ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องอ่ืนๆ 
 

ระเบียบวาระที่  6.1  แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 
 
สาระสําคัญโดยยอ 

กลุมงานบริหารงานบุคคล  เสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาสรุปผลการพิจารณาแบบ
ประเมินฯ   ตามขอเสนอที่ ได รับแจงกองกลางจะตองพิจารณาปรับแกตามขอเสนอตางๆ     
แบบฟอรมตาง ๆ  

 
มติที่ประชุม 

  รับทราบ  และมอบหมายกองกลางใหเชิญคณะกรรมการประเมินทุกคนมาประชุม      
ในวันศุกรที่ 3  กันยายน 2553  เวลา 13.30 น  ประเด็นในการประชุมชี้แจง คือระเบียบ ขอกฏหมาย
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินพรอมทั้งแนวทางการประเมินตามแบบประเมิน  และปรับปรุงแกไข
แบบประเมินหากจําเปน ใหไดขอยุติเพื่อที่จะใชแบบประเมินโดยกําหนดระยะเวลาประเมิน              
ในวันที่ 4-9 กันยายน  2553 และใหนําสงแบบประเมินในวันศุกรที่ 10 กันยายน  2553 
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ระเบียบวาระที่  6.2  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศนําเสนอ
การจัดขอมูลRankingของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

 

สาระสําคัญโดยยอ 
ตามขอมูลของผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ถาดูจากเกณฑ

ในการจัด Ranking web of world Universities จาก http:// www.webometric  ซึ่งนับไซตการ
เช่ือมตอขอมูลที่อยูในเวปไซตมหาวิทยาลัยที่จะดาวโหลดในฟอรแมตตาง ๆยังมีปริมาณไมมาก
หนวยงานบางหนวยงานยังอยูนอกโดเมนของมหาวิทยาลัยจึงทําใหไมสามารถนับรวมเปนของ
มหาวิทยาลัยได 

อธิการบดีใหขอเสนอแนะ คือ 
1. สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศทําโครงสรางเวปไซต ของมหาวิทยาลัย

ใหครอบคลุมทุกหนวยงาน   โดยทําเทมเพลตเวปใหกับอาจารยทุกคณะ ซึ่งจะสามารถเขาสูระบบ 
โดยลอกอินผานหนาเวปไซตตางๆ ของมหาวิทยาลัย 

2. หนวยงานที่มีโดเมนอยูนอก ARU ขอใหกลับมาใชอยูภายใตโดเมนของ ARU โดยทํา
เปนโดเมนยอยของหนวยงานนั้นๆ  

 
มติที่ประชุม 

  รับทราบ   
 

ระเบียบวาระที่  6.3  รายงานผลการเจรจาหารือการจางเหมารักษาความ
ปลอดภัย 

 

สาระสําคัญโดยยอ 
  จากการที่คณะกรรมการพิจารณาการจางเหมาฯ และผูแทนจากองคการสงเคราะห
ทหารผานศึกไดรวมเจรจาหารือสัญญา  เงื่อนไขและรายละเอียดแนบทายสัญญา พรอมทั้งตาราง  
การปฏิบัติงานของเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยแลว  มีขอสรุปคือ 
  ผลการเจรจาเสนอคร้ังแรกจํานวน 3,433,200 บาท  ราคาลดลงจากเดิมจํานวน 
141,600 บาท รวมจายตลอดปจํานวน 3,291,600  บาท  มีเจาหนาที่รับผิดชอบตลอด 24 ชั่วโมง  
จํานวน 25  คน  โดยวัสดุที่มหาวิทยาลัยตองจัดหาโดยซ้ือเปนสมบัติของมหาวิทยาลัยคือวิทยุส่ือสาร 
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จํานวน 16  เคร่ือง รถจักรยานมหาวิทยาลัยจัดหาใหจํานวน 5 คนโดยใชรถเกาที่มีอยูของนักศึกษาจีน 
สวนรถจักรยานยนตมหาวิทยาลัยจายรวมในสัญญาจํานวน 4,000 บาทตอเดือน (คาน้ํามัน,          
คาซอม, คาบํารุงรักษา) รวมอยูในคาจางรายปจํานวน 3,291,600 บาท 
  

มติที่ประชุม 
  รับทราบ   
 

ระเบียบวาระที่  6.4  การจัดระบบรักษาความปลอดภัยและการจราจร       
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

สาระสําคัญโดยยอ 
กองกลางไดดําเนินการหาขอมูลและดําเนินการจัดทํารางระเบียบ  และรางประกาศ ดังนี้  
      1. ประกาศเร่ืองแนวปฏิบัติการดูแลความเรียบรอยและความปลอดภัยทรัพยสินและ

สถานที่ราชการ  
  2. ระเบียบเร่ืองการนํารถยนต  รถจักรยานยนตเขา-ออกและการจอดรถในมหาวิทยาลัย 

ใหจอดรถ   
  มหาวิทยาลัยกําหนดใหมีการประกาศกอนใชระเบียบ  ประกาศ ลวงหนา 1 เดือนโดย  
ประกาศใหทราบโดยทั่วกัน  และใหมีผลต้ังแตวันที่  1  ตุลาคม  2553 
 

มติที่ประชุม 
  รับทราบ   
 

ระเบียบวาระที่  6.5  กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  
                             ครั้งที่ 16/2553 

 

สาระสําคัญโดยยอ 
เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนําเสนอปฏิทินเพื่อหารือเร่ืองกําหนด      

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คร้ังที่ 16/2553   
 

ขอเสนอ/ญัตติ    
ขอความเหน็ชอบกําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลัย คร้ังที ่16/2553            

วันอังคารที่ 14 กันยายน 2553  เวลา 13.30 น. ณ  หองประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยธุยา 
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ปดประชุมเวลา เวลา  18.00 น. 
รศ.วันทนยี  แสนภักดี             ผูตรวจบันทกึการประชุม 
นางสาวภัครินทร  ภิญญา                    ผูบันทกึการประชุม 
นางสาวนงคราญ  ปนแกว                    ผูบันทกึการประชุม 
นางสาวปยะนชุ  แสงมะฮะหมัด        ผูบันทกึการประชุม


