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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
คร้ังที่ 3/2554 

วันอังคารท่ี 8 กุมภาพันธ พ.ศ. 2554 เวลา 15.3017.30 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. นายจิรศักดิ์ ชุมวรานนท รองอธิการบดฝีายวางแผนและพฒันา กรรมการ 
5. นายสุนทร โภชฌงค รองอธิการบดฝีายกจิการนกัศึกษา กรรมการ 
6. ดร.สุภัทรา คงเรือง (แทน)คณบดีคณะครุศาสตร กรรมการ 
7. ผศ.วิชชุกร นาคธน คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร กรรมการ 
8. นางเบญญาภา สอนพรม (แทน)คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 
9. รศ.ดร.นพวรรณ ธีระพันธเจริญ คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กรรมการ 
10. ผศ.จินตนา เวชมี ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กรรมการ 
11. นางศรีเวียง ไตชิละสุนทร (แทน)ผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา กรรมการ 
12. นายชัยพฤกษ ชูดํา ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี 

สารสนเทศ กรรมการ 
13. ดร.รวีวัตร สิริภูบาล ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการ 

บัณฑิตศึกษา กรรมการ 

ผูไมมาประชุม 

1. ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุงพรหม รองอธิการบดฝีายวิชาการ กรรมการ 
2. นายทวีศักดิ์ จริตควร ผูชวยอธิการบดีฝายบริหาร กรรมการ 

ผูเขารวมประชุม 

นางสุนทรี โพธิกุล ผูอํานวยการกองกลาง
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เปดประชุม เวลา 15.30 น. 
ประธานพิจารณาจํานวนกรรมการที่มาประชุมและเห็นวาครบองคประชุมแลวจึงเปดการประชุม 

และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ 

ระเบียบวาระที่ 1.1 การจัดงานสัปดาหอิหรานไทย 

สาระสําคัญโดยยอ 
การจัดงานสัปดาหอิหรานไทย กําหนดเปดงานเมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ 2554 และจัด 

ตอเนื่องจนถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ 2554 บริเวณโถงของหองสมุดและหองตนโมก  อาคารบรรณราช 
นครินทร โดยสถาบันอยุธยาศึกษาเปนหนวยงานที่รับผิดชอบดําเนินการ 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 1.2 การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2554 

สาระสําคัญโดยยอ 
วันพุธที่ 16 กุมภาพันธ 2554 กําหนดใหมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ 

พระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 2/2554 เวลา 09.30 น. ณ หองประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พระนครศรีอยุธยา ขอเรียนเชิญคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเขารวมรับฟงการประชุมในครั้งนี้ดวย 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 1.3 การจัดทําแผนพฒันาพืน้ทีน่อกมหาวิทยาลัย 

สาระสําคัญโดยยอ 
การจัดทําแผนพื้นที่ศูนยสามบัณฑิตและพื้นที่ศูนยอางทองไดทําบันทึกแจงไปยังคณะ/ 

สถาบัน/สํานัก ใหเสนอแผน/โครงการ/กิจกรรม ตามที่วางแผนจะดําเนินการในพื้นที่ดังกลาว 
ใหพิจารณาดําเนินการและเสนอมหาวิทยาลัยโดยผานกองนโยบายและแผน ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ 
2554 เพื่อประมวลผลและนําเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 1.4 ขอเสนอแนะเรื่องสหกิจศึกษา 

สาระสําคัญโดยยอ 
สหกิจศึกษาเปนการจัดการศึกษาตามหลักสูตร ซึ่งตองมีการกําหนดใหอยูในหลักสูตร 

และดําเนินการจัดทําโดยคณะ ดวยการจัดทําโครงการเสนอผานคณะกรรมการประจําคณะใหความ 
เห็นชอบ และเสนอเขาคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณากลั่นกรองกอนเสนอใหสภาวิชาการ 
และสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป ซึ่งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรตองเปนผูดําเนินการเขียน 
โครงการเสนอวามีความประสงคจะทําโครงการสหกิจศึกษาในหลักสูตรใดบาง ดวยเหตุผลความจําเปน 
โดยมีแนวทางปฏิบัติอยางไร มีวัตถุประสงคอยางไร  และมีการดําเนินการอยางไร มหาวิทยาลัย 
จะพิจารณาวาเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหรือไม  สอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัยหรือไม 
ซึ่งนโยบายของมหาวิทยาลัยมีอยูแลว จึงนําเรียนเพื่อทราบ 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2554 

สาระสําคัญโดยยอ 
เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย นําเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการ 

บริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2554 เพื่อขอใหที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณา 
รับรองรายงานการประชุม 

ความเปนมา/เรื่องเดิม/ขอเท็จจริง 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยไดมีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

ครั้ งที่ 2/2554 เมื่อ วันอังคารที่ 25 มกราคม 2554 ณ หองประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พระนครศรีอยุธยา 

ขอเสนอ/ญัตต ิ
ขอรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้ งที่ 2/2554 

เมื่อวันอังคารที่ 25 มกราคม 2554 ณ หองประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

มติท่ีประชุม 

รับรองรายงานการประชุม
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ 2/2554 

ระเบียบวาระที่ 3.1 มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

สาระสําคัญโดยยอ 

จากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันอังคารที่ 25 
มกราคม 2554 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มีมติและขอสั่งการใหดําเนินการ ดังตอไปนี้ 

1. (ราง) ระเบียบวาดวยการดําเนินงานจัดหาผลประโยชนของศูนยฝกปฏิบัติการวิชาชีพ 
ธุรกิจ (อาคารสวนหลวง) ใหปรับปรุงตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและให 
กลับมาเสนอเพื่อพิจารณาใหมอีกครั้งหนึ่ง 

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

มติท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.1 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะครุศาสตร 

สาระสําคัญโดยยอ 
1. วันที่ 9 กุมภาพันธ 2554 กิจกรรมเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร 
2. วันที่ 16 กุมภาพันธ 2554 กิจกรรมอนุรักษสิ่งแวดลอมไปทําความสะอาดวัดหรือ 

มัสยิดเปนกิจกรรมบังคับของนักศึกษาช้ันปที่ 3 
3. คณะครุศาสตรขอขอบคุณเจาหนาที่คณะ/สถาบัน/สํานัก ที่รวมกิจกรรมพี่ชวนนอง 

ทําบุญซึ่งเปนกิจกรรมที่คณะทําอยางตอเนื่องในปถัดไป 
4. การรับสมัครของโรงเรียนสาธิตทั้ง 3 ระดับ ดังนี้ 

4.1 โรงเรียนสาธิตปฐมวัยเปดขายใบสมัครวันที่ 14 กุมภาพันธ 2554 – วันที่ 
4 มีนาคม 2554 

4.2 โรงเรียนสาธิตประถมทําการสอบคัดเลือกเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ 2554 
มีผูสอบแขงขันจํานวน 210 คน จะทําการประกาศผลวันที่ 15 กุมภาพันธ 2554 รับ 2 หองเรียน 

4.3 โรงเรียนสาธิตมัธยมรับสมัครเสร็จสิ้นแลวมีผูสมัครจํานวนมากกวา 1,000 คน 
ทําการสอบคัดเลือกวันที่ 18 กุมภาพันธ 2554 ประกาศผลวันที่ 1 มีนาคม 2554 ใชสถานที่สอบบริเวณ 
อาคารโรงเรียนสาธิตและอาคาร 100 ป 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 4.2 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

สาระสําคัญโดยยอ 
คณะมนุษยศาสตรฯ จะจัดกิจกรรมรวมกับสภาวัฒนธรรมจังหวัดเกี่ยวกับเพลงยอนยุค 

“เพลงหวานวันวาน” ซึ่งกําหนดการเดิมจะจัดกิจกรรมในวันที่ 14 กุมภาพันธ 2554 แตเนื่องจาก 
สาขาวิชาฝกซอมนักศึกษาไมทันจึงเลื่อนเปนวันที่ 21 กุมภาพันธ 2554 ในการนี้คณะจะมีบัตรเชิญ 
เพื่อเรียนเชิญคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยทุกทานรวมเปนเกียรติในงานดังกลาว 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.3 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

สาระสําคัญโดยยอ 
คณะวิทยาการจัดการจัดอบรมโครงการงบประมาณที่ไดรับปงบประมาณ 2554 

โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเปนนักวิจัยช้ันนํา ดําเนินการจัด 2 ชวง คือโครงการระยะที่ 1 เมื่อวันที่ 1 
กุมภาพันธ 2554 และโครงการระยะที่ 2 ในวันที่ 10 กุมภาพันธ 2554 โดยผูเขาอบรมโครงการ 
เปนคณาจารยของคณะทั้งหมด 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.4 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

สาระสําคัญโดยยอ 
1. วันที่ 4 กุมภาพันธ 2554 คณะวิทยาศาสตรฯ มีการประชุมระดับปฏิบัติการเรื่องการหา 

แนวทางในการดําเนินงานสหกิจศึกษาซึ่งไดเรียนเชิญอาจารยที่เกี่ยวของทั้ง 3 คณะและไดเชิญรอง 
อธิการบดีฝายวิชาการเปนผูใหคําแนะนํา 

2. วันที่ 9 กุมภาพันธและวันที่ 23 กุมภาพันธ 2554 จัดอบรมอาจารยใหมเกี่ยวกับเรื่อง 
กฎระเบียบ โดยผศ.วิชชุกร  นาคธน ใหความอนุเคราะหเปนวิทยากร โดยรศ.ดร.นพวรรณ 
ธีระพันธเจริญ เปนวิทยากรเรื่องการเรียนการสอน การจัดการเรียนรู การวัดและการประเมินผล 
โดยดร.พรเทพ  รูแผน ใหความอนุเคราะหเปนวิทยากรและการอบรมเรื่องบุคลิกภาพ ซึ่งไดเลื่อน 
การอบรมจากวันที่ 2 กุมภาพันธ 2554 

3. เดือนมีนาคม 2554 การอบรม “โครงการลดความเสี่ยงตออุบัติเหตุ อุบัติภัย”ขอเชิญ 
คณะตางๆ ที่สนใจ เรื่องอุบัติเหตุไฟไหมได เรียนเชิญเจาหนาที่สํานักงานปองกันภัยจังหวัด 
พระนครศรีอยุธยามาใหความรู และขอเรียนเชิญบุคคลากรที่สนใจมารวมกิจกรรมกับคณะวิทยาศาสตรฯ 
ครั้งนี้ดวย 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 4.5 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา 

สาระสําคัญโดยยอ 
1. วันที่ 9 กุมภาพันธ 2554 สถาบันอยุธยาศึกษาจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมใหกับ 

สถาบันการศึกษาเคไอเอส สําหรับอาจารยชาวตางประเทศซึ่งจะตองเรียนรูเรื่องวัฒนธรรมไทยโดยจะมี 
การจัดการแสดงดนตรีนาฏศิลป ฝกปฏิบัติงานศิลปหัตถกรรมไทย เชน สานปลาตะเพียน เรียนรูเรื่อง 
การละเลน ของไทย ศิลปะการตอสูของไทย ฯลฯ 

2. โครงการสงเสริมอาชีพและการทองเที่ยวที่อําเภอบานแพรก  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ซึ่งเปนการดําเนินโครงการในระยะตนมีการประชุมรวมกับภูมิปญญาทองถ่ินและบุคคลากรทางการศึกษา 
ที่มีสวนเกี่ยวของที่โรงเรียนบานแพรกประชาสรรค 

3. รายงานการประชุมเรื่องการสรางจิตสํานึกในการอนุรักษสิ่งแวดลอม ตามที่มหาวิทยาลัย 
มอบหมายใหสถาบันอยุธยาศึกษาเปนหนวยงานดูแลและจัดผูเขาประชุมในวันที่ 16 มกราคม 2554 
ตามบันทึกขอความเลขที่ ศธ 0550.7.1/1032 ลงวันที่ 20 มกราคม 2554 ซึ่งไดสําเนามานําเสนอ 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยดวยแลว 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.6 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

สาระสําคัญโดยยอ 
ไมมี 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
ไมมี 

ระเบียบวาระที่ 4.7 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

สาระสําคัญโดยยอ 
1. อธิการบดีไดมอบหมายใหผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ไปประชุมคณะทํางาน 

โครงการ   บานหลังเลิกเรียนและพื้นที่สรางสรรคสําหรับเด็กและเยาวชน เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2554 
ณ หองประชุม 1 ช้ัน 3 อาคาร 4 ช้ัน ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ประชุมไดใหแตละ 
หนวยงานเสนอกิจกรรมที่จะดําเนินงาน  โดยใชงบประมาณปกติขององคกรและมีมติใหมีผูประสานงาน 
แตละดาน ดังนี้ การประสานงานดานวิชาการ มอบหมาย ผศ.จินตนา เวชมี มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พระนครศรีอยุธยา ดานกีฬา มอบหมาย สํานักงานทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดาน 
งานอดิเรก มอบหมาย สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดานสันทนาการ มอบหมาย 
อาจารยเฉลิม อภิวาท ชมรมผูสูงอายุ ดานเศรษฐกิจพอเพียง มอบหมาย อาจารยจิระพันธุ พิมพพันธุ
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โรงเรียนจิระศาสตรวิทยา สําหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ไดรับความรวมมือจาก 
โปรแกรมคณิตศาสตร ช้ันปที่ 3 คณะครุศาสตร โปรแกรมภาษาอังกฤษ ศศบ.คณะมนุษยศาสตรและ 
สังคมศาสตร และโปรแกรมบริหารทรัพยากรมนุษยและโปรแกรมวิชาบัญชี คณะวิทยาการจัดการ รวม 
กิจกรรมตามปฏิทิน ดังนี้ 

2. การขับเคลื่อนงานวิจัยในชวงไตรมาสที่ 2 จําแนกตามกลุมนักวิจัย มี 3 กลุม ดังนี้ 
2.1 กลุมที่ดําเนินการแลว (รับทุนปงบประมาณ 2553) จะมีการนําเสนอผลการวิจัย 

ในวันพุธ ที่ 23 กุมภาพันธ 2554 
2.2 กลุมที่ กําลั งดําเนินการ (รับทุนปงบประมาณ 2554) จะมีการนํา เสนอ 

ความกาวหนาการวิจัย ในวันจันทรที่ 7 และวันอังคารที่ 8 มีนาคม 2554 
2.3 กลุมที่ยังไมเคยขอทุนภายนอกจะพัฒนาเพื่อเตรียมเขียนขอเสนอโครงการวิจัย 

ในวันจันทรที่ 14 และวันอังคารที่ 15 มีนาคม 2554 ขอใหคณบดีสงรายช่ือคณาจารยที่จะเขารับการฝกอบรม 
คณะละ 10 คน ภายในวันที่ 25 กุมภาพันธ 2554 (มีหนังสือแจงไปตามคณะแลว) 

3. การพัฒนาระบบและกลไกในการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา ไดเชิญศาสตราจารย 
ดร. ปยะวัตร บุญหลง ผูอํานวยการสถาบันคลังสมองและตัวแทน สกว. มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
เกี่ยวกับการทําแผนพัฒนา (15 ป) ดานการวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนา ในวันที่ 21 กุมภาพันธ 
2554 เวลา 13.00 น. ณ หองเรียนนักศึกษาปริญญาเอก สถาบันวิจัยและพัฒนา จะเชิญผูบริหาร 
งานวิจัยของ มทร.สุวรรณภูมิ และวิทยาลัยในกลุมอาชีวศึกษามารวมเรียนรูและขอเรียนเชิญผูบริหาร 
รวมแลกเปลี่ยนเรียนรูในวันและเวลาดังกลาว
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4. วันจันทรที่ 4 มีนาคม 2554 เวลา 9.30 น. กลุมงานบริการวิชาการ ขอเชิญคณะกรรมการ 
บริการวิชาการประชุมพิจารณาโครงการ/กิจกรรม งานบริการวิชาการของสวนราชการที่จะดําเนินการ 
โดยใชงบประมาณป 2555 

5. สถาบันวิจัยและพัฒนาไดดําเนินการติดตามเรื่องงานบริการวิชาการ ไดกําหนดใหแตละ 
ไตรมาสมีการจัดกิจกรรมตามที่กําหนดหากมีการเลื่อนกิจกรรมไมควรเลื่อนขามไตรมาสเนือ่งจากมผีลตอ 
การประเมินโครงการ ขอใหคณะแจงหนวยงานที่อยูภายใตการดูแลของแตละคณะทราบดวย 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.8 เรื่องนาํเสนอเพือ่ทราบจากผูอํานวยการสํานกังานคณะกรรมการบณัฑติศกึษา 

สาระสําคัญโดยยอ 
สํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาอยูระหวางการรับสมัครนักศึกษาซึ่งมีนักศึกษาให 

ความสนใจโทรศัพทติดตอสอบถามเปนจํานวนมาก  แตในระดับปริญญาโทผูสมัครยังมีจํานวนนอย 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.9 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี 

สาระสําคัญโดยยอ 
1. หนังสือจากสํานักงานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ เรื่อง การคัดเลือก 

ผูทําคุณประโยชนใหแกกระทรวงศึกษาธิการ ประจําป 2554 ใหมหาวิทยาลัยเสนอช่ือเพื่อเขารับรางวัล โดยมีพิธี 
มอบรางวัลเปนประกาศเกียรติคุณบัตรและเข็มที่ระลึก “เสมาคุณูปการ” ในวันที่ 1 เมษายน 2554 ใหเสนอช่ือ 
ภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ 2554 เพื่อประธานและผูแทนอธิการบดี จะไดพิจารณาคัดเลือกสงไปยังสํานักงาน 
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ภายในวันที่ 17 กุมภาพันธ 2554 

2. วันจันทรที่ 14 กุมภาพันธ 2554 มหาวิทยาลัยจะจัดงานทําบุญถวายอาหารเพลพระสงฆ 
เนื่องในโอกาสเปนวันพระราชทานนามใหกับสถาบันราชภัฏ โดยจะจัดพิธีสงฆที่กองพัฒนานักศึกษา เวลา 
10.30 น. และจะมีการปาฐกถาพิเศษจากดร.ปญญา  น้ําเพชร และมีพิธีมอบรางวัลอาจารยดีเดนจาก 4 
คณะซึ่งเปนการมอบโดยคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยและพิธีมอบประกาศเกียรติบัตรแก 
คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยชุดเดิมที่หมดวาระลงในวันที่ 10 กุมภาพันธ 2554และ 
รับประทานอาหารรวมกัน
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3. วันพุธที่ 9 กุมภาพันธ 2554 ถนนหนาอาคาร 3 และอาคารสํานักงานอธิการบดีใหม 
จะมีการลาดยางใหมโดยผูรับเหมากอสรางจะเปนผูดําเนินการใหกับมหาวิทยาลัย ตลอดหนาอาคาร 
สํานักงานอธิการบดีใหม ซึ่งไดทําการเปดรั้วออกแลวแตยังไมเปดใหใชเสนทางเพื่อการจราจรได 
ในขณะนี้ เมื่อดําเนินการเสร็จเรียบรอยสํานักงานอธิการบดีจะแจงใหทราบในโอกาสตอไป 

4. สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ไดมีหนังสือที่ นร 0901/0048 ลงวันที่ 24 มกราคม 
2554 ตอบขอหารือขอกฎหมายเกี่ยวกับอํานาจในการเพิกถอนปริญญาของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
เรื่องเสร็จที่ 34/2554 เรื่องอํานาจในการเพิกถอนปริญญาของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ซึ่งสภา 
มหาวิทยาลัยมีอํานาจในการเพิกถอนปริญญาได 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 

รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.10 เรือ่งนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีและผูชวยอธกิารบดี 

ระเบียบวาระที่ 4.10.1 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝายบริหาร 

สาระสําคัญโดยยอ 

ไมมี 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 

ไมมี 

ระเบียบวาระที่ 4.10.2 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดฝีายวางแผนและพฒันา 

สาระสําคัญโดยยอ 
1. การประชุมคณะกรรมการจังหวัด หัวหนาสวนราชการ ประจําเดือนมกราคม 2554 

จากการเขารวมประชุมดังกลาวมีผลการประชุมสรุปสาระสําคัญที่เกี่ยวของกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พระนครศรีอยุธยา ดังนี้ 

1.1 รายงานความคืบหนาโครงการฟารมตัวอยางอันเนื่องมาจากพระราชดําริในสมเด็จ 
พระนางเจาสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ณ บริเวณหนองงูเหา ตําบลบางระกํา อําเภอนครหลวง ใหสวน 
ราชการปรับโครงการ/กิจกรรม เพื่อใหสามารถเขาดําเนินการในพื้นที่โครงการได โดยเฉพาะ 
มหาวิทยาลัย ซึ่งมีโครงการเดิมที่เกี่ยวของกับการสนองพระราชดําริ สามารถที่จะปรับเขาดําเนินการใน 
พื้นที่ได
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1.2 การติดตามผลการดําเนินงานโครงการอนุสรณสถานแหงความจงรักภักดี เพื่อเฉลิม 
พระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 
ธันวาคม 2554 ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ (ทุงหันตรา) มหาวิทยาลัยไดรายงานความคืบหนาของ 
กิจกรรมปดทองหลังพระ ใหที่ประชุมทราบ จังหวัดไดแจงใหสวนราชการปรับโครงการ/กิจกรรม ใหมี 
ความสอดคลองกับการดําเนินการตามโครงการนี้ได 

1.3 โครงการบานหลังเลิกเรียน ใหสวนราชการตางๆ เขารวมโครงการดังกลาวตาม 
ศักยภาพของหนวยงาน ใหปรับโครงการ/กิจกรรมเดิมใหเขากับโครงการนี้ได เชน โครงการบริการ 
วิชาการของสถาบันวิจัย 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

อธิการบดี ใหขอเสนอแนะเรื่องการประเมิน PMQA ดังนี้ 
การประเมิน PMQA เปนสวนหนึ่งของการประเมินที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเปน 

มหาวิทยาลัยนํารองที่ดําเนินการตามระบบ PMQA ซึ่งในปที่ผานมาไดจัดทํา 3 หมวด และทําเพิ่มในป 
2553 จํานวน 4 หมวด รวมทั้งสิ้น 7 หมวด โดยมอบหมายใหผูแทนคณบดี/รองคณบดี/หัวหนา 
สํานักงาน/ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี ไปประชุมอบรม PMQA อยางนอย 2 ครั้ง ตองการใหมี 
ความรูความเขาใจในการจัดทําระบบงานและชวยกันเขียนงานของแตละสวนราชการเพื่อที่จะประมวลไว 
ที่กองนโยบายและแผนเพื่อรวบรวมประมวลผลสําหรับการประเมินตามกระบวนการแตผลปรากฏวา 
การจัดทําขอมูลในระดับคณะมีความไมถูกตองครบถวน ไฟลขอมูลของแตละคณะซึ่งผูประเมินไดช้ีแจง 
ถึงความไมถูกตอง ไมตรงกับสิ่งที่มหาวิทยาลัยจัดทําและรายงานจากการที่ผูประเมินไดสอบถาม 
ซึ่งมหาวิทยาลัยตองพัฒนาหลักการเขียนใหมใหตรงเรื่องขอเรียนใหคณะกรรมการบริหารทราบวาสิ่งนี้ 
เปนปญหาใหญของมหาวิทยาลัยและควรตองเรงรัดในแตละสวนราชการเพื่อแกไขพัฒนาจากสิ่งที่ทําไปสู 
สิ่งที่เขียนได ควรทําใหเห็นกระบวนการวาจากการนํารองเสร็จแลวมหาวิทยาลัยมีกระบวนการพัฒนา 
ตนเองหลังจากที่ไดรับการประเมินแลวควรหารือรวมกันถึงขอบกพรองและหาแนวทางแกไขรวมกันได 
อยางไร และยังสามารถเปนหลักฐานของการทบทวนอีกดวย 

โดยมอบหมายรองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา จัดทําโปรแกรมการประชุมและขอเชิญ 
ผูบริหาร/คณบดี/รองคณบดี/หัวหนาสํานักงาน เขารวมประชุมในวันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ 2554 
เวลา 13.00 น. 

ระเบียบวาระที่ 4.10.3 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝายวิชาการ 

สาระสําคัญโดยยอ 
 ไมมี  

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
 ไมมี 
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ระเบียบวาระที่ 4.10.4 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ 

สาระสําคัญโดยยอ 
1. มหาวิทยาลัยจะมีการลงนาม MOU รวมกับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

โครงการสงเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา ตามกําหนดการเดิมคือวันที่ 10 กุมภาพันธ 2554 เลื่อนเปนวันที่ 
14 กุมภาพันธ 2554 ไดรับดังนี้ 

1.1 ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกจํานวน 1 ทุน 
1.2 ทุนทําวิจัยตางประเทศของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
1.3 ทุนทําวิจัยจํานวน 2 โครงการ ของคณะครุศาสตรและคณะวิทยาศาสตรฯ 

2. วันที่ 14 กุมภาพันธ 2554 สถาบันวิจัยและพัฒนาจะนําโครงการวิจัยจํานวน 3 เรื่องให 
คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยไดพิจารณา สืบเนื่องจากคณาจารยหลายทานตองการทําวิจัย 
และเสนอเคาโครงการวิจัยกับสถาบันวิจัยและพัฒนาแตเนื่องจากมีงบประมาณที่จํากัด และไดรับความ 
อนุเคราะหจากคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยซึ่งจะพิจารณามอบทุนวิจัยใหกับคณาจารย 
ตามกระบวนการตอไป 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 

รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.10.5 เรือ่งนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธกิารบดฝีายกิจการนกัศกึษา 

สาระสําคัญโดยยอ 
กําหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยายังไมมี 

การประกาศเปนทางการ  สวนกําหนดการของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทรที่ประกาศในเว็บไซต 
เปนกําหนดการที่ยังไมเปนทางการและยังไมชัดเจน  จึงขอเรียนคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยได 
รับทราบถึงขอเท็จจริงเพื่อแจงกับคณาจารยไดรับทราบตอไป 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 

รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.10.6 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผูชวยอธิการบดีฝายบริหาร 

สาระสําคัญโดยยอ 
ไมมี 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
ไมมี
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ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องนําเสนอเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระที่ 5.1 การจัดสรรเงินสวัสดิการใหคณะ/สถาบัน/สํานัก 

สาระสําคัญโดยยอ 

คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ขอเสนอวาระเรื่องการจัดสรรเงินสวัสดิการให 
คณะ/สถาบัน/สํานัก จากการหารือของหนวยงานยอยมหาวิทยาลัยควรจะมีระเบียบรองรับซึ่ง 
มหาวิทยาลัยเคยมีการหารือรวมกันในหลักการและเหตุผลแลวนั้น และไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการ 
เพื่อดําเนินการเรื่องดังกลาวไวแลวในป 2552 

มติท่ีประชุม 
1. มอบหมายผูอํานวยการกองกลางรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของกับเงินสวัสดิการแลวนําเสนอ 

ขอมูลพรอมแนวทางใหคณะกรรมการเพื่อพิจารณาแกไขประกาศวาดวยการรับจายเงินรายไดในการจัด 
สวัสดิการและยกรางระเบียบวาดวยการรับจายเงินรายไดในการจัดสวัสดิการพิจารณา 

2. มอบหมายนิติกรรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการเงินสวัสดิการเพื่อทําการ 
ยกรางระเบียบวาดวยการบริหารจัดการเงินสวัสดิการนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเพื่อ 
พิจารณา  กลั่นกรองกอนที่นําเขาคณะกรรมการบริหารการเงินและงบประมาณและคณะกรรมการ 
ปรับปรุงและยกรางกฎระเบียบฯ และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป 

3. มอบหมายผูอํานวยการกองกลางนัดหมายคณะกรรมการประชุมเพื่อพิจารณาโดยใช 
คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเลขที่ 576/2552 เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณา 
แกไขประกาศวาดวยการรับจายเงินรายไดในการจัดสวัสดิการและยกรางระเบียบวาดวยการรับจายเงิน 
รายไดในการจัดสวัสดิการ 

4. มอบหมายคณะกรรมการนําขอมูลมาวิเคราะหใหเห็นสาระสําคัญเพื่อเปนกรอบ ดังนี้ 
4.1 ระเบียบเดิมที่เคยมีอยูและที่เกี่ยวของ 
4.2 ระเบียบหนวยงานตนสังกัดที่กําหนดไวซึ่งมหาวิทยาลัยตองปฏิบัติตาม เชน 

กรมบัญชีกลางหรือสํานักนายกรัฐมนตรี 
4.3 ขอมูลเดิมที่เกี่ยวกับคําสั่งและอํานาจหนาที่ตางๆ 

5. การใชเงินสวัสดิการมหาวิทยาลัยตองการใหมีระบบ  มีแผนการใชเงินเพื่อเปนการกํากับ 
ไวในระดับหนึ่ง  โดยจะพิจารณาดําเนินการตามเหตุความจําเปนหรือเรื่องเรงดวนไดทันที
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ระเบียบวาระที่ 5.2 การยกรางระเบียบการหารายไดของคณะ/สถาบัน/สํานัก 

สาระสําคัญโดยยอ 
คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ขอเสนอวาระเรื่องการยกรางระเบียบการหา 

รายไดของคณะ/สถาบัน/สํานัก นําเสนอเพื่อพิจารณา ตามบันทึกขอความเลขที่ ศธ 0550.3.1/0231 
ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ 2554 

มติท่ีประชุม 
ระเบียบการหารายไดของคณะ/สถาบัน/สํานัก มติที่ประชุมเสนอชองทางดังนี้ 

1. ทุกสวนราชการ/คณะ/สถาบัน/สํานัก  ยกรางข้ึนมาเสนอคณะกรรมการบริหาร 
มหาวิทยาลัยกลั่นกรองและนําเสนอเขาคณะกรรมการปรับปรุงและยกรางกฎ ระเบียบฯ 

2. หลักการบริหารงานรายได 
2.1 ใหคณะกรรมการเพื่อพิจารณาแกไขประกาศวาดวยการรับจายเงินรายได 

ในการจัดสวัสดิการและยกรางระเบียบวาดวยการรับจายเงินรายไดในการจัดสวัสดิการ 
2.2 ระเบียบอื่นที่เกี่ยวของหนวยงานใดที่มองเห็นประเด็นปญหาสามารถ 

เสนอเพื่อจัดต้ังคณะทํางานข้ึนมาทําการยกรางดําเนินการได 
2.3 เงินรายไดจากการบริการวิชาการใหสถาบันวิจัยและพัฒนาเปน 

ผูดําเนินการโดยตรงในภาพรวม 
2.4 การบริหารเงินรายไดของการจัดบริการของคณะ/สถาบัน/สํานัก ไดมี 

การอนุมัติเห็นชอบของสํานักวิทยบริการฯ โดยหนวยงานทุกสวนราชการที่จะจัดทําระเบียบในลักษณะ 
เดียวกันก็สามารถทําได 

2.5 หลักการปรับปรุงและยกรางกฎ ระเบียบฯ อื่นๆที่เกี่ยวของหนวยงานทุก 
สวนราชการที่มีความจําเปนหรือมองเห็นประเด็นปญหาสามารถเสนอประเด็นเหลานั้นข้ึนมา เพื่อที่จะ 
ตั้งคณะทํางานข้ึนมายกรางดําเนินการได ตามกระบวนการเสนอกฎหมายตองผานความเห็นชอบของ 
คณะกรรมการบริหารคณะ/กรรมการประจําคณะ/คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณา 
กลั่นกรองใหสอดคลองกับความเห็นเบื้องตนเพื่อนําเขาคณะกรรมการปรับปรุงและยกรางกฎ ระเบียบฯ 
และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป 

2.6 ระเบียบการหารายไดของคณะ/สถาบัน/สํานัก ใหดําเนินการตาม 
กระบวนการที่เสนอกฎหมายตามกระบวนการเสนอกฎหมายตองผานความเห็นชอบของคณะกรรมการ 
บริหารคณะ/กรรมการประจําคณะ/คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณากลั่นกรองใหสอดคลอง 
กับความเห็นเบื้องตนเพื่อนําเขาคณะกรรมการปรับปรุงและยกรางกฎ ระเบียบฯ และนําเสนอสภา 
มหาวิทยาลัยตอไป 

3. ใหมีแนวทางการดําเนินการเกี่ยวกับการเสนอรางระเบียบการหารายไดของคณะ/ 
สถาบัน/สํานักทั้งในสวนที่เปนภาพรวมเปนระเบียบของมหาวิทยาลัยและสวนของแตละหนวยงานทํา 
ระเบียบเฉพาะของหนวยงานเองข้ึนมาเพื่อดําเนินการในลักษณะการใหบริการหรือการหารายไดเฉพาะ 
ของหนวยงานนั้น
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ระเบียบวาระที่ 5.3 (ราง)ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวยการ 
บริหารเงินรายไดจากการจัดบริการในคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พ.ศ. 2554 

สาระสําคัญโดยยอ 
คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ขอเสนอวาระ(ราง)ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

พระนครศรีอยุธยา วาดวยการบริหารเงินรายไดจากการจัดบริการในคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
พ.ศ. 2554 นําเสนอเพื่อพิจารณา ตามบันทึกขอความเลขที่ ศธ 0550.5.1 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ 2554 

มติท่ีประชุม 
(ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวยการบริหารเงินรายไดจากการ 

จัดบริการในคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พ.ศ.2554 ใหนําขอมูลความเห็นของคณะกรรมการ 
ประจําคณะเสนอประกอบการพิจารณาและนําเขาคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณากลัน่กรอง 
ในการประชุมครั้งตอไป 

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ 

ระเบียบวาระที่ 6.1 กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2554 

สาระสําคัญโดยยอ 
เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนําเสนอปฏิทินเพื่อหารือเรื่องกําหนด 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2554 

ขอเสนอ/ญัตต ิ
ขอความเห็นชอบกําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2554 

วันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ 2554 เวลา 13.30 น. ณ หองประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พระนครศรีอยุธยา 

มติท่ีประชุม 
รับทราบ 

ปดประชุมเวลา เวลา 17.30 น. 
รศ.วันทนีย  แสนภักดี ผูตรวจบันทึกการประชุม 
นางสาวภัครินทร  ภิญญา ผูบันทึกการประชุม 
นางสาวปยะนุช  แสงมะฮะหมัด ผูบันทกึการประชุม




