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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
คร้ังที่ 4/2554 

วันอังคารท่ี 22 กุมภาพันธ พ.ศ. 2554 เวลา 13.3017.30 น. 
ณ หองประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

ผูท่ีมาประชุม 
1. ดร.บรูพาทิศ พลอยสุวรรณ อธิการบดี ประธาน 
2. รศ.วันทนีย แสนภักดี รองอธิการบดฝีายบริหาร กรรมการ 
3. ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุงพรหม รองอธิการบดฝีายวิชาการ กรรมการ 
4. ดร.ชิดชัย สนั่นเสียง รองอธิการบดฝีายวิจัยและบริการวิชาการ กรรมการ 
5. นายจิรศักดิ์ ชุมวรานนท รองอธิการบดฝีายวางแผนและพฒันา กรรมการ 
6. นายทวีศักดิ์ จริตควร ผูชวยอธิการบดีฝายบริหาร กรรมการ 
7. ดร.อมรรัตน สนั่นเสียง คณบดีคณะครุศาสตร กรรมการ 
8. นางอรัญญา จงกลรัตน (แทน) คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร กรรมการ 
9. รศ.ลํายอง ปลั่งกลาง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 
10. ผศ.วชิรา ปูชตรีรัตน (แทน) คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กรรมการ 
11. ผศ.จินตนา เวชมี ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กรรมการ 
12. ดร.รวีวัตร สิริภูบาล ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา กรรมการ 

ผูไมมาประชุม 

1. นายสุนทร โภชฌงค รองอธิการบดฝีายกจิการนกัศึกษา กรรมการ 
2. ผศ.พันทิพา มาลา ผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา กรรมการ 
3. นายชัยพฤกษ ชูดํา ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการ 

ผูเขารวมประชุม 

นางสุนทรี โพธิกุล ผูอํานวยการกองกลาง 

เปดประชุม เวลา 13.30 น. 
ประธานพิจารณาจํานวนกรรมการที่มาประชุมและเห็นวาครบองคประชุมแลวจึงเปดการประชุม 

และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม
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ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ 
ระเบียบวาระที่ 1.1 การแตงตั้งคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

สาระสําคัญโดยยอ 
การประชุมสภามหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ 2554 ครั้งที่ 2/2554 มีมติเห็นชอบ 

การแตงตั้งคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  ตามที่คณะกรรมการสรรหาเสนอ  และการไดมาของ 
คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยอยูในอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบที่คณะกรรมการสรรหาแตงตัง้ 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 1.2 การแจงกิจกรรมตางๆ ของแตละคณะ 

สาระสําคัญโดยยอ 
วันจันทรที่ 21 กุมภาพันธ 2554 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีการจัดกิจกรรม 

“เพลงหวานวันวาน” ซึ่งตรงกับการประชุมคุรุสภาและงานสวดพระอภิธรรมศพ จึงไมสามารถเขารวม 
กิจกรรมได  ทั้งนี้การจัดกิจกรรมตางๆ ของคณะ  หากมีความประสงคที่จะขอเชิญใหเขารวมกิจกรรมตางๆ 
ขอใหคณะทําหนังสือแจงความประสงคเพื่อที่จะจัดเวลาเขารวมงานตามกําหนดการที่ไดรับเชิญ 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 1.3 การจัดประชุมสัมมนาผูบริหารและหัวหนาหนวยงาน/สถาบัน/สํานัก 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

สาระสําคัญโดยยอ 
วันพุธที่ 23 กุมภาพันธ 2554 มหาวิทยาลัยจะจัดประชุมสัมมนาผูบริหารและหัวหนา 

หนวยงานทุกสวนราชการ ณ หองประชุมตนโมก อาคารบรรณราชนครินทร เวลา 09.0016.30 น. 
เพื่อทําความเขาใจเกี่ยวกับหลักการและแนวปฏิบัติในการบริหารมหาวิทยาลัยและทุกสวนราชการ 
สืบเนื่องจากผูบริหารและหัวหนาหนวยงานยังมีความเขาใจในหลักเกณฑและแนวปฏิบัติในการบรหิารไม 
ชัดเจนตรงกันจึงทําใหการทํางานไมตอเนื่อง ราบรื่น รวดเร็วอยางที่ควร โดยมีผูที่ทําหนาที่หัวหนา 
หนวยงาน   ในเชิงจัดการเขารวมประชุมจํานวน 58 คน ซึ่งไดเรียนเชิญ ดร.สวาง  ภูพัฒนวิบูลย 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  เปนวิทยากรบรรยายในหัวขอ หลักการแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ 
การบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ  ชวงเชาเวลา 09.0012.00 น. และชวงบายเวลา 13.0016.30 น. 
การสัมมนาแลกเปลี่ยนความรูความเขาใจ หลักการแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหาร รวมซักถามขอสงสัย 
และรวมกันอภิปราย  ในการนี้อาจารยที่มีการสอนในชวงเชาใหเขารวมประชุมสัมมนาในชวงบายดวย 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 1.4 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาประเมินติดตามการศึกษานอกที่ตั้ง 

สาระสําคัญโดยยอ 
วันอาทิตยที่ 6 มีนาคม 2554 คณะกรรมการติดตามการศึกษานอกที่ตั้งของ สกอ. จะมา 

ตรวจตามสภาพจริงตามขอมูลที่มหาวิทยาลัยรายงานไป และในวันที่ 22 กุมภาพันธ 2554 ชวงเชาจะมี 
การประชุมผูที่เกี่ยวของบางสวน  และไดมอบหมายใหจัดทําขอมูลเอกสาร  โดยมีการนัดหมายประชุม 
รวมกันในวันที่ 2 มีนาคม 2554 เพื่อเตรียมการพิจารณาขอมูลที่แตละหนวยงานไดไปดําเนินการ คือ 
มอบหมายใหแตละหนวยงานรวบรวมขอมูลเตรียมการนําเสนอ  ในวันจันทรที่ 28 มีนาคม 2554 และมี 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและผูที่เกี่ยวของทั้งหมดเพื่อเตรียมการตอนรับในวัน 
ดังกลาวเพื่อติดตามในหมวด 7 ประเด็น 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2554 

สาระสําคัญโดยยอ 
เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย นําเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการ 

บริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2554 เพื่อขอใหที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณา 
รับรองรายงานการประชุม 

ความเปนมา/เรื่องเดิม/ขอเท็จจริง 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยไดมีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

ครั้ งที่ 3/2554 เมื่อวันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ 2554 ณ หองประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พระนครศรีอยุธยา 

ขอเสนอ/ญัตต ิ
ขอรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้ งที่ 3/2554 

เมื่อวันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ 2554 ณ หองประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

มติท่ีประชุม 

รับรองรายงานการประชุม
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ 3/2554 

ระเบียบวาระที่ 3.1 มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

สาระสําคัญโดยยอ 

จากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2554 เมื่อวันอังคารที่ 8 
กุมภาพันธ 2554 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มีมติและขอสั่งการใหดําเนินการ ดังตอไปนี้ 

1. การจัดสรรเงินสวัสดิการใหคณะ/สถาบัน/สํานัก มีมติใหดําเนินการ ดังนี้ 
1.1 มอบหมายผูอํานวยการกองกลางรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของกับเงินสวัสดิการแลว 

นําเสนอขอมูลพรอมแนวทางใหคณะกรรมการเพื่อพิจารณาแกไขประกาศวาดวยการรับจายเงินรายได 
ในการจัดสวัสดิการและยกรางระเบียบวาดวยการรับจายเงินรายไดในการจัดสวัสดิการพิจารณา 

1.2 มอบหมายนิติกรรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับการบริหารจัดการเงินสวัสดิการเพื่อทาํการ 
ยกรางระเบียบวาดวยการบริหารจัดการเงินสวัสดิการนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารเพื่อ 
พิจารณา  กลั่นกรองกอนที่นําเขาคณะกรรมการบริหารการเงินและงบประมาณและคณะกรรมการ 
ปรับปรุงและยกรางกฎระเบียบฯ และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป 

1.3 มอบหมายผูอํานวยการกรองกลางนัดหมายคณะกรรมการประชุมเพื่อพิจารณา 
โดยใชคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเลขที่ 576/2552 เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อ 
พิจารณาแกไขประกาศวาดวยการรับจายเงินรายไดในการจัดสวัสดิการและยกรางระเบียบวาดวยการรบั 
จายเงินรายไดในการจัดสวัสดิการ 

1.4 มอบหมายคณะกรรมการนําขอมูลมาวิเคราะหใหเห็นสาระสําคัญเพื่อเปนกรอบ ดังนี้ 
1.4.1 ระเบียบเดิมที่เคยมีอยูและที่เกี่ยวของ 
1.4.2 ระเบียบหนวยงานตนสังกัดที่กําหนดไวซึ่งมหาวิทยาลัยตองปฏิบัติตาม เชน 

กรมบัญชีกลางหรือสํานักนายกรัฐมนตรี 
1.4.3 ขอมูลเดิมที่เกี่ยวกับคําสั่งและอํานาจหนาที่ตางๆ 

1.5 การใชเงินสวัสดิการมหาวิทยาลัยตองการใหมีระบบ มีแผนการใชเงินเพื่อเปน 
การกํากับไวในระดับหนึ่ง  โดยจะพิจารณาดําเนินการตามเหตุความจําเปนหรือเรื่องเรงดวนไดทันที 

2. ระเบียบการหารายไดของคณะ/สถาบัน/สํานัก มติที่ประชุมเสนอชองทางดังนี้ 
2.1 ทุกสวนราชการ/คณะ/สถาบัน/สํานัก  ยกรางข้ึนมาเสนอคณะกรรมการบริหาร 

มหาวิทยาลัยกลั่นกรองและนําเสนอเขาคณะกรรมการปรับปรุงและยกรางกฎ ระเบียบฯ 
2.2 หลักการบริหารงานรายได 

2.2.1 ใหคณะกรรมการเพื่อพิจารณาแกไขประกาศวาดวยการรับจายเงินรายได 
ในการจัดสวัสดิการและยกรางระเบียบวาดวยการรับจายเงินรายไดในการจัดสวัสดิการ 

2.2.2 ระเบียบอื่นที่เกี่ยวของหนวยงานใดที่มองเห็นประเด็นปญหาสามารถ 
เสนอเพื่อจัดต้ังคณะทํางานข้ึนมาทําการยกรางดําเนินการได 

2.2.3 เงินรายไดจากการบริการวิชาการใหสถาบันวิจัยและพัฒนาเปน 
ผูดําเนินการโดยตรงในภาพรวม
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2.2.4 การบริหารเงินรายไดของการจัดบริการของคณะ/สถาบัน/สํานัก ไดมี 
การอนุมัติเห็นชอบของสํานักวิทยบริการฯ โดยหนวยงานทุกสวนราชการที่จะจัดทําระเบียบในลักษณะ 
เดียวกันก็สามารถทําได 

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

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

2.3 ใหมีแนวทางการดําเนินการเกี่ยวกับการเสนอรางระเบียบการหารายไดของคณะ/ 
สถาบัน/สํานักทั้งในสวนที่เปนภาพรวมเปนระเบียบของมหาวิทยาลัยและสวนของแตละหนวยงานทํา 
ระเบียบเฉพาะของหนวยงานเองข้ึนมาเพื่อดําเนินการในลักษณะการใหบริการหรือการหารายไดเฉพาะ 
ของหนวยงานนั้น 

3.  (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวยการบริหารเงินรายไดจาก 
การจัดบริการในคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พ.ศ. 2554 ใหนําขอมูลความเห็นของคณะกรรมการ 
ประจําคณะเสนอประกอบการพิจารณาและนําเขาคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณากลัน่กรอง 
ในการประชุมครั้งตอไป 

มติท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.1 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะครุศาสตร 

สาระสําคัญโดยยอ 
1. วันที่ 2628 กุมภาพันธ 2554 คณะจัดการปจฉิมนิเทศครูพันธุใหม รุนที่ 1 นักศึกษา 

ไดรับคัดเลือกบรรจุจํานวน 10 คน ที่มหาวิทยาลัยรังสิตและจะเดินทางไปที่คายเสือปา  อําเภอมวกเหล็ก 
จังหวัดสระบุรี 

2. วันที่ 11 มีนาคม 2554 คณะจัดการปจฉิมนิเทศนักศึกษาช้ันปที่ 5 ไดเรียนเชิญ 
เขตพื้นที่เปนวิทยากรบรรยายเรื่องการบรรจุและไดเชิญนักศึกษารุนพี่ที่จบการศึกษาแลวและสามารถ 
สอบบรรจุได  มาแนะนํา/ใหแนวทางในการเตรียมตัวเพื่อสอบบรรจุ
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3. วันที่ 12 มีนาคม 2554 คณะจัดการปจฉิมนิเทศนักศึกษาประกาศนียบัตรบัณฑิตภาค 
พิเศษ (เสารอาทิตย) 

4. วันที่ 1723 มีนาคม 2554 คณะจัดการปจฉิมนิเทศนักศึกษาโครงการสงเสริมการผลิต 
ครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร (สควค.) ที่มหาวิทยาลัยนเรศวร 
จังหวัดพิษณุโลก 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.2 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

สาระสําคัญโดยยอ 
คณะมนุษยศาสตรฯ ไดดําเนินการจัดทํา (ราง) คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการการดําเนินงาน 

การพัฒนาระบบบริหารการจัดการภาครัฐเสนอคณบดีเพื่อพิจารณาดําเนินการจัดประชุมคณะกรรมการ 
ที่รับผิดชอบ PMQA ตอไป 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.3 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

สาระสําคัญโดยยอ 
1. คณะไดเชิญวิทยากรซึ่งเคยเปนศิษยเกามาสอนภาษาจีนไดเดินทางมาถึงเรียบรอยแลว 

จะดําเนินการเริ่มสอนอาจารยและนักศึกษาเพื่อเตรียมความพรอมเพื่อเดินทางไปเรียนที่กวางสีตาม 
MOU ตั้งแตวันที่ 10 มีนาคม 2554 เปนตนไป 

2. คณะไดรับเชิญจากพัฒนาชุมชนเพื่ออบรมโครงการทําแผนธุรกิจจํานวน 5 โครงการ 
ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและอางทองซึ่งอยูระหวางดําเนินการ จัดเปนชวงตั้งแตเดือนกุมภาพันธ 
ถึงเดือนมีนาคม 

3. วันที่ 4 มีนาคม 2554 คณะจะจัดปฐมนิเทศนักศึกษาที่ออกฝกงาน ณ หองประชุม 317 
ในชวงเชา 

4. วันที่ 7 มีนาคม 2554 คณะจะจัดการปจฉิมนิเทศนักศึกษาที่กลับจากการออกฝกงาน 
ณ หองประชุม 317 ในชวงบาย 

5. วันที่ 10 มีนาคม 2554 คณะวิทยาการจัดการจะจัดประชุมอาจารยของคณะ 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 4.4 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

สาระสําคัญโดยยอ 
1. การประชุมหารือ PMQA คณะไดจัดประชุมระดับคณะจํานวน 2 ครั้ง และเดือนมีนาคม 

จะเริ่มดําเนินการในระดับคณาจารยทุกทาน 
2. ตามที่คณะไดรับมอบหมายใหดําเนินการเกี่ยวกับขอรองเรียนการจัดกิจกรรมวันเด็ก 

แหงชาติ  เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ 2554 ในเบื้องตนมีการดําเนินการโดยเชิญผูที่เกี่ยวของพบปะพูดคุย 
ทําความเขาใจกันถึงกิจกรรมดังกลาวที่จัดข้ึนนั้นไมนาจะมีอันตรายถึงข้ันถอดเล็บ ซึ่งการเจรจาทําความ 
เขาใจกันนั้นเพื่อบรรเทาความเดือดรอนคณะจึงไดมอบเงินจํานวน 1,000 บาท 

3. การจัดทําระบบการประเมินคุณภาพที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียน 
เปนสําคัญอยูระหวางดําเนินการจัดเก็บขอมูลเพื่อแจงขอมูลและนําขอมูลในสวนที่เกี่ยวของมาทําการ 
ประเมินผลและจัดสงคืนใหกับผูที่เกี่ยวของตอไป 

อธิการบดีช้ีแจงขอมูลเพิ่มเติมวา  กรณีการช้ีแจงเรื่องรองเรียน ทางสํานักนายกรัฐมนตรีไดแจง 
มาทางจังหวัดใหช้ีแจงเกี่ยวกับขอรองเรียน ซึ่งจังหวัดไดแจงกับมหาวิทยาลัยใหแจงผูที่เกี่ยวของและ 
สํานักงานปลัดทราบโดยตรง ในการนี้ไดมอบหมายใหคณะวิทยาศาสตรฯ ซึ่งเปนผูจัดกิจกรรมดังกลาว 
โดยตรงในการแจงขอมูลกลับมา  ซึ่งคณะจะตองจัดทําเปนเอกสารคําช้ีแจงตอผูรองเรียนและช้ีแจง 
อยางเปนทางการตอสํานักนายกรัฐมนตรี 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.5 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา 

สาระสําคัญโดยยอ 
ไมมี 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
ไมมี 

ระเบียบวาระที่ 4.6 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

สาระสําคัญโดยยอ 
ไมมี 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
ไมมี
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ระเบียบวาระที่ 4.7 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

สาระสําคัญโดยยอ 
1. วันที่ 2122 กุมภาพันธ 2554 สถาบันวิจัยและพัฒนา อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรางครู 

แกนนําวิชาภาษาไทย มีอาจารยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขารับการอบรม 16 แหงจํานวน 39 คน 
การอบรมครั้งนี้ตองการใหผูเขารับการอบรมนําความรูที่ไดรับจากการอบรมครูภาษาไทย ในเขตบริการ 
ของแตละราชภัฏอันจะสงผลตอการพัฒนาทักษะการฟง พูด อาน เขียน ภาษาไทยของเด็กไทยตอไป 

2. สถาบันวิจัยและพัฒนา ไดจัดเสวนาแนวทางการทําแผนพัฒนางานวิจัย 15 ป เมื่อวันที่ 
21 กุมภาพันธ 2554 ไดเรียนเชิญศาสตราจารย ดร.ปยะวัติ บุญหลง ผูอํานวยการสถาบันคลังสมอง 
และคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา มาใหคําปรึกษาซึ่งอยูระหวางดําเนินการประมวลผล 
การเสวนา 

3. สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอเลื่อนการนําเสนอรายงานการวิจัยปงบประมาณ 2553 
จากวันที่ 23 กุมภาพันธ 2554 เปนวันพุธที่ 9 มีนาคม 2554 ณ หองประชุม 3013 อาคารบัณฑิต 
วิทยาลัย 

4. รายงานผลการประเมินการจัดงานสัปดาหวัฒนธรรมสาธารณรัฐอิสลามแหงอิหราน 
ราชอาณาจักรไทยและพิธีมอบรางวัลเกียรติยศเฉกอะหมัด กุมมี ประจําป 2554 ระหวางวันที่ 710 
กุมภาพันธ 2554 ดังนี้
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5. วันที่ 1415 มีนาคม 2554 สถาบันวิจัยและพัฒนาจะพัฒนานักวิจัยรุนใหมคณะละ 10 คน 
ใหสงรายช่ือภายในวันที่ 25 กุมภาพันธ 2554 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 4.8 เรื่องนาํเสนอเพือ่ทราบจากผูอํานวยการสํานกังานคณะกรรมการบณัฑติศกึษา 

สาระสําคัญโดยยอ 
ตามที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติใหเปดรับสมัครรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สํานักงาน 

คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาอยูระหวางทําประกาศรับสมัครและการประสานงานเพื่อแตงตั้ ง 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร กําหนดจะดําเนินการเปดรับสมัครในภาคการศึกษาที่ 1/2554 

อธิการบดี ช้ีแจงเพิ่มเติมเรื่องการจัดบัณฑิตศึกษาเปนไปตามระเบียบ วาดวย การจัด 
บัณฑิตศึกษา ขณะที่ยังไมมีระเบียบใหมใหใชระเบียบเดิมอยูกอน หากเห็นวาระเบียบไมถูกตองให 
ดําเนินการแกไขเปลี่ยนแปลงระเบียบนั้น และเมื่อไดรับการอนุมัติโดยองคคณะที่มีอํานาจในการออก 
ระเบียบแลวจึงปฏิบัติตามระเบียบใหมตอไป 

รองอธิการบดีฝายวิชาการ ช้ีแจงเพิ่มเติมวา ขณะนี้หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร 
มหาบัณฑิต (รปม.) ผานสภามหาวิทยาลัยแลวนั้น แตรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตไปดึงศักยภาพ 
ของรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รปบ.) ซึ่งปรากฎวาเวลาที่สงเรื่องไปที่ สกอ.ปรากฎวาระดับปริญญาตรี 
มีปญหาอยูซึ่งขณะนี้คณบดีไดรับทราบและอยูระหวางการบริหารจัดการอาจารยประจําหลักสูตร 
เปนการภายในอยูขอใหผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษารอฟงขาวกอนประกาศ 
รับสมัคร ขณะนี้มีการถอนศักยภาพป.ตรี ปรากฏวาระดับปริญญาตรีที่ใสไวจํานวน 2 คน เขา กกอ. 
ไปแลว  และไดมีการแจงภายในวาไมผานเกณฑมาตรฐานอยูซึ่งจะตองรอปรับแกไขและไปคูกัน ควรรอ 
ระยะเวลาประมาณ 1 เดือน ไมควรใหเกิดกรณีหลักสูตรมีปญหาและเปดรับสมัครซึ่งมีประเด็นที่ไม 
สามารถช้ีแจงกับ สกอ. ไดจะทําใหเกิดปญหาไดในภายหลัง 

อธิการบดีใหขอเสนอแนะ ดังน้ี 
1. บันทึกมติการประชุมแจงใหหนวยงานที่จะตองทําไดรับทราบ 
2. กรณีอาจารยประจําหลักสูตรใหกําหนดเปนภาคการศึกษาในทุก 1 ภาคการศึกษาใหทํา 

การปรับปรุงขอมูลสําหรับภาคการศึกษาใหม และขอความรวมมือจากทุกคณะในการที่จะจัดหลักสูตร 
สําหรับภาคการศึกษาที่ 1/2554 

3. การปรับปรุงของอาจารยประจําหลักสูตรทุกหลักสูตรแตละคณะกําหนดใหเดือน 
มีนาคมดําเนินการเตรียมการ/เดือนเมษายนใหเสนอกรรมการประจําคณะ/เดือนพฤษภาคมใหเสนอสภา 
วิชาการและสภามหาวิทยาลัย/เดือนมิถุนายนสง สกอ. 

4. หลักสูตรใดที่พรอมใหสง สกอ. กอนโดยไมตองรอสงพรอมกันทั้งหมด 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 4.9 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี 

สาระสําคัญโดยยอ 
1. วันที่ 22 กุมภาพันธ 2554 มหาวิทยาลัยเปนเจาภาพสวดพระอภิธรรมศพบิดาผูชวย 

ศาสตราจารยสุกิจ สุวานิช ที่โรงเรียนผดุงวิทยา อําเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รถออกจาก 
มหาวิทยาลัยเวลา 19.15 น. โดยต้ังสวดพระอภิธรรมศพจนถึงวันที่ 25 กุมภาพันธ 2554 

2. นายแพทยประยุทธ ซึ่งเปนบุตรเขยของทานสมทรง พันธเจริญวรกุลนายกองคการ 
บริหารสวนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไดถึงแกกรรมตั้งสวดพระอภิธรรมศพที่วัดคานหาม จึงนําเรียน 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบ โดยยังไมทราบกําหนดการที่ชัดเจน 

3. ตามกําหนดการสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชจะพระราชทานปริญญาบัตรใหแกบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กองพัฒนานักศึกษาไดกําหนดวันซอมรับพระราชทานปริญญา 
ในวันที่ 68 พฤษภาคม 2554 โดยซอมใหญวันที่ 8 พฤษภาคม 2554 และรับจริงในวันที่ 10 
พฤษภาคม 2554 และขอความรวมมือใหคณะโดยคณบดีไดเตรียมการเสนอรายช่ืออาจารย 
รับลงทะเบียนและอาจารยควบคุมแถวบัณฑิต กองพัฒนานักศึกษาจะทําหนังสือขอรายช่ือไปแตละคณะ 
และขอใหเลือกบุคคลที่มีความรับผิดชอบมาปฏิบัติหนาที่  ซึ่งที่ผานมาอาจารยสวนหนึ่งขาดความ 
รับผิดชอบ 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 

รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.10 เรือ่งนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีและผูชวยอธกิารบดี 

ระเบียบวาระที่ 4.10.1 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝายบริหาร 

สาระสําคัญโดยยอ 

ไมมี 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 

ไมมี
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ระเบียบวาระที่ 4.10.2 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดฝีายวางแผนและพฒันา 

สาระสําคัญโดยยอ 
1. บันทึกขอความจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เลขที่ ศธ 0510/59 ลงวันที่ 17 

มกราคม 2554 เรื่อง การลงนามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2554 

ตามที่มหาวิทยาลัยไดดําเนินการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2554 ตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสํานักงาน ก.พ.ร. และสํานักงาน 
คณะกรรมการการอุดมศึกษาซึ่งเปนหนวยงานตนสังกัดไดลงนามในคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 และจัดสง คํารับรองฯ ฉบับดังกลาวมาเพื่อมหาวิทยาลัย 
ไดดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไปนั้น 

กองนโยบายและแผน  โดยกลุมงานประกันคุณภาพ ไดรับมอบหมายจากอธิการบดี 
ใหจัดทําแผนกระจายตัวช้ีวัดสูคณะ/สถาบัน/สํานัก/สํานักงาน เสนอตอคณะกรรมการบริหาร 
มหาวิทยาลัย (กบ.) และแจงทุกหนวยงานทราบและถือปฏิบัติตอไป จึงไดจัดทําคูมือ “การพัฒนาระบบ 
ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา” ประจําป 
งบประมาณ พ.ศ. 2554 ตามเอกสาร หมายเลข 021/2554 และ 022/2554 กลุมงานประกันคุณภาพ 

2. กองนโยบายและแผนไดมีบันทึกขอความถึงหนวยงานเพื่อใหเตรียมดําเนินการเรื่อง 
อัตราทดแทนการเกษียณของป 2553 ที่มีผูเกษียณอายุราชการจํานวน 8 ทานและตออายุราชการ 
จํานวน 1 ทาน แตเนื่องจากกอนการของบประมาณไดทราบจากหนวยงานวาตออายุราชการจํานวน 2 
ทานจึงขออัตราทดแทนไวแคจํานวน 6 อัตรา โดยคณะวิทยาการจัดการ รศ.อภินันท จันตะนีจะเปน 
งบประมาณป 2555 ซึ่งป 2554 จะไดรับจํานวน 3 อัตรา  คณะครุศาสตรจํานวน 1 อัตรา  คณะ 
มนุษยศาสตรฯ จํานวน 2 อัตรา รวมทั้งสิ้น 6 อัตรา เปนพนักงานมหาวิทยาลัยแตตามหนังสือที่แจงไป 
เปนอัตราอาจารยประจําตามสัญญาไดตรวจสอบแลวมีงบประมาณที่จางพนักงานมหาวิทยาลัยไดใน 
อัตราปริญญาเอกจํานวน 3 อัตรา เงินเดือน 19,700 บาท  ปริญญาโทจํานวน 3 อัตรา เงินเดือน 14,600 
บาท ยังไมรวม 5 เปอรเซ็นต  แตกรณีเดือนเมษายนจะไดรับเพิ่มอีก 5 เปอรเซ็นต เปนจํานวน 6 เดือน 
จะเริ่มบรรจุไดในเดือนเมษายน ป2554 

3. การประเมินโครงการป 2554 สิ้นสุดไตรมาสที่ 1 และโครงการทั้งปของปงบประมาณ 
2553 ใหติดตามกํากับดูแลโครงการที่วางไวใหเปนไปตามแผน 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 4.10.3 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝายวิชาการ 

สาระสําคัญโดยยอ 
1. สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับทราบการจัดการศึกษานอกที่ตั้ง ณ ศูนย 

อุดมศึกษาอางทอง  ซึ่งเปนการเห็นชอบหลักสูตรโดยเปนการสอนนอกสถานที่ตั้งทั้งหลักสูตร มี 2 แบบ 
คือ การจัดการเรียนการสอนในที่ตั้งครึ่งหนึ่ง และการจัดการเรียนการสอนนอกที่ตั้งครึ่งหนึ่ง  แตในกรณี 
นี้เปนการเห็นชอบการสอนนอกที่ตั้งทั้งหลักสูตร โดย สกอ. ไดรับทราบเห็นชอบเสนอตามกระบวนการ 
แนวปฏิบัติเรื่องการจัดการศึกษานอกที่ตั้ง  มีหลักสูตรที่รับทราบการจัดการศึกษาคือ 

1.1 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยปการศึกษา 2548 
ซึ่งนักศึกษาจบการศึกษาแลว คณบดีคณะครุศาสตรตองแจงไปที่คุรุสภาดวย 

1.2 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาการพัฒนาชุมชนปการศึกษา 2550 
1.3 หลักสูตรบรหิารธรุกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการปการศึกษา 2550 

2. หลังจากที่ สกอ. รับทราบการจัดการศึกษานอกที่ตั้งจะมีการทํา Peer Visit จาก 
ผูทรงคุณวุฒิในวันอาทิตยที่ 6 มีนาคม 2554 เวลา 9.0016.00 น. ซึ่งการดําเนินการดังนี้ 

2.1 ตรวจเยี่ยม 7 ประเด็นที่จัดสง 
2.2 ตรวจสอบขอมูลรายงาน สมอ.อย.03 โดยจะตรวจสอบวาเปนขอมูลเดิมหรือไม 
2.3 เชิญผูบริหารของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวของ อาทิ ผูอํานวยการศูนย ผูอํานวยการ 

หลักสูตร อาจารยประจําหลักสูตร อาจารยผูสอนและนักศึกษา ไดมีการประชุมโดยมีคณะทํางานรวมถงึผู 
ที่เกี่ยวของและคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยซึ่งเกี่ยวของโดยตรง ที่จะตองทํา Peer Visit ที่ประชุม 
ไดมอบหมายดังนี้ 

2.3.1 ใหกองบริการการศึกษาทําบันทึกรายการหมวดใดใครเปนผูรับผิดชอบ 
และจัดรายงานขอมูลเดิมและสงใหกองบริการการศึกษาภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ 2554 

2.3.2 จัดประชุมเตรียมความพรอมในวันที่ 2 มีนาคม 2554 
2.3.3 มอบหมายผูอํานวยการกองกลางเตรียมจัดการประชุมในวันอาทิตยที่ 6 

มีนาคม 2554 การเตรียมสถานที่และภูมิทัศนโดยรอบรวมถึงกําหนดการตางๆ 
2.3.4 มอบหมายคณะที่เกี่ยวของ คือ คณะวิทยาการจัดการ/คณะมนุษยศาสตร 

และสังคมศาสตร/คณะครุศาสตร ซึ่งคณะครุศาสตรจะตองเตรียมขอมูลทั้งหมดตั้งแตตนจนจบโดยคณะ 
กรรมการบริหารหลักสูตรจะตองรูขอมูลทั้งหมด 

3. มหาวิทยาลัยเปดรับสมัครนักศึกษาภาคปกติตั้งแตวันที่ 16 กุมภาพันธ 2554 จนถึง 
วันที่ 20 เมษายน 2554 ไดเปดรับสมัครไปแลวจํานวน 6 วัน มีนักศึกษามาสมัครจํานวน 290 คน  หาก 
คณะมีโบวชัวรหรือกรรมการประชาสัมพันธเพื่อช้ีแจงใหกับนักศึกษาดวยก็จะเปนการใหรายละเอียดที่ 
ชัดเจนแกนักศึกษายิ่งข้ึน 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 4.10.4 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ 

สาระสําคัญโดยยอ 

ไมมี 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 

ไมมี 

ระเบียบวาระที่ 4.10.5 เรือ่งนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธกิารบดฝีายกิจการนกัศกึษา 

สาระสําคัญโดยยอ 

ไมมี 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 

ไมมี 

ระเบียบวาระที่ 4.10.6 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผูชวยอธิการบดีฝายบริหาร 

สาระสําคัญโดยยอ 
1. เนื่องจากมีบันทึกขอความของสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษานําเสนอเพื่อให 

จัดภูมิสถาปตย งานอาคารสถานที่ไดทําการสํารวจและออกแบบปรับพื้นที่ตอเนื่องระหวางอาคารใหม 
สํานักงานอธิการบดีกับอาคารสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาจัดภูมิสถาปตยทั้งทิศเหนือและทศิใต 
ทั้งหมด        และอยูระหวางดําเนินการสํารวจและออกแบบโดยใหสํานักงานคณะกรรมการ 
บัณฑิตศึกษาไดรวมพิจารณากอนที่จะเสนออนุมัติตอไป 

2. คณะวิทยาการจัดการอยูระหวางดําเนินการสํารวจออกแบบ จะตัดแตงตนไม 
โดยตัดออกเศษหนึ่งสวนสามเนื่องจากยอดกิ่งไมติดชายคาอาคารเพื่อปองกันในฤดูฝน  และจะดําเนินการ 
ตัดแตงกิ่งไมทั่วทั้งมหาวิทยาลัยโดยจะแบงเปน 2 ชวง คือกอนซอมรับปริญญาและหลังซอมรับปริญญา 
เพื่อใชพื้นที่บางสวนเปนฉากและพื้นหลังสําหรับการถายภาพเพื่อความสวยงามตางๆ  คณะใดที่เห็นวา 
ตนไมควรไดรับการตัดแตงเพื่อลดขนาดทรงพุมลงใหแจงเพิ่มเติมไดที่งานอาคารสถานที่ 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ



การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ครั้งที่ 6 

[216] 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องนําเสนอเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระที่ 5.1 ขอความเห็นชอบ (ราง)โครงการจัดตั้งศูนยอุดมศึกษาอางทอง 

สาระสําคัญโดยยอ 
ตามที่มหาวิทยาลัยมีคําสั่งใหคณะกรรมการพิจารณายกรางโครงการจัดตั้งศูนยอุดมศึกษา 

อางทองและผูอํานวยการกองนโยบายและแผนไดจัดทํารางโครงการจัดตั้งศูนยอุดมศึกษาอางทอง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประธานยกรางโครงการฯ จึงไดทําหนังสือเวียนเพื่อขอมติ 
คณะกรรมการพิจารณารางฯ วามีประเด็นใดแกไขเพิ่มเติมหรือไม ซึ่งมีรายช่ือคณะกรรมการเห็นดวย 
โดยไมแกไข ดังตอไปนี้ 

1. ผศ.วิชชุกร นาคธน 2. ผศ.อราม ชนะโชติ 
3. นางสุนทรี โพธิกุล 4. นางสาวเพลินตา โมสกุล 
5. นายชัยพฤกษ ชูดํา 6. นางสาวชุติมา นิ่มนวล 
7. นางลักขณา เตชวงษ 8. นายสมเกียรติ แดงเจริญ 
9. นางสาวณิศรา ประดิษฐดวง 10. ผศ.สุวิทย ไวยกุล 

11. นางสารภี พูลศิริ 

ขอกฎหมาย 
1. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 
2. ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย การบริหารจัดการเงินรายได 

ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2548 
3. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย การเก็บเงินคาบํารุงการศึกษา 

และคาธรรมเนียมการศึกษาระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี เพื่อจัดการศึกษาสําหรับบุคลากร 
ประจําการ (กศ.บป.) พ.ศ. 2551 

4. คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 271/2553 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการ 
ดําเนินการโครงการจัดการเรียนการสอนศูนยอุดมศึกษาอางทอง 

ขอเสนอ / ญัตต ิ
ขอความเห็นชอบ (ราง) โครงการจัดต้ังศูนยอุดมศึกษาอางทอง 

มติท่ีประชุม 
นําเขาพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยครั้งตอไป
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ระเบียบวาระที่ 5.2 ขอความเห็นชอบการเปดรับและจัดการเรียนการสอนหลักสูตร 
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 

สาระสําคัญโดยยอ 
ตามที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ไดพิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตร 

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  ในการประชุมครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2554 นั้น 

ขอกฎหมาย 
1. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ม.18 (3) สภามหาวิทยาลัย มีอํานาจ 

หนาที่กํากับมาตรฐานการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา การเปดสอนของมหาวิทยาลัย และ 
ติดตามประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย และ (7) พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตร 
การศึกษาใหสอดคลองกับมาตรฐานที่คณะกรรมการอุดมศึกษากําหนด 

2. ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวยการจัดการศึกษาระดับ 
บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2549 

3. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง ขอบขาย พันธกิจ และ 
ภาระหนาที่ของสวนราชการ และหนวยงานของมหาวิทยาลัย ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2553 ขอบขาย 
ภาระหนาที่ของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ขอ 2.2.1 ใหการศึกษาและผลิตบัณฑิตดาน 
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตรที่มีความรูคูคุณธรรมและสํานึกในความเปนไทย 

ขอเสนอ / ญัตต ิ
ขอความเห็นชอบการเปดรับและจัดการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร 

มหาบัณฑิต 

มติท่ีประชุม 
การเปดรับและจัดการ เรียนการสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีมติใหดําเนินการ ดังนี้ 
1.1 ดําเนินการตามระเบียบที่มีอยู หากตองการแกไขระเบียบใหเสนอขอแกไขระเบยีบตาม 

กระบวนการ 
1.2 มอบหมายคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาดําเนินการรับสมัคร  และคัดเลือกนักศึกษา 
1.3 มอบหมายคณะกรรมการบริหารหลักสูตรดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

โดยสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาเปนผูประสานงาน 
1.4 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีสิทธิหนาที่ตามที่ระเบียบกําหนด โดยคณะ 

นําเสนอผานคณะกรรมการประจําคณะและมอบหมายใหแตงตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อเปน 
หลักฐานทางดานการเบิกจายคาตอบแทน/คาดําเนินการ ตามที่ระเบียบวางไว
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ระเบียบวาระที่ 5.3 ขอความเห็นชอบ (ราง) บันทึกความเขาใจบนความรวมมือระหวาง 
มหาวิทยาลัยแหงรัฐแคลิฟอรเนีย เมืองซาน เบอรนาดิโนและมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พระนครศรีอยุธยา 

สาระสําคัญโดยยอ 
ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และมหาวิทยาลัยแหงรัฐแคลิฟอรเนีย เมือง 

ซาน เบอรนาดิโน ตองการสงเสริมความรวมมือทางวิชาการ และเสริมสรางการศึกษา วัฒนธรรม และ 
ความสัมพันธทางดานเทคโนโลยี ที่จะสงผลใหเกิดความเขาใจอันดีระหวางสถาบันการศึกษา 
จึงขอเสนอ (ราง) บันทึกความเขาใจบนความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยแหงรัฐแคลิฟอรเนีย เมืองซาน 
เบอรนาดิโน และมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ขอกฎหมาย 
1. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง นโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

พระนครศรีอยุธยา ขอ 9 “สงเสริม สนับสนุน และแสวงหาความรวมมือในการพัฒนามหาวิทยาลัย 
สูความเปนสากลบนพื้นฐานการบริหารและการจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

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

ขอเสนอ / ญัตต ิ
ขอความเห็นชอบ (ราง) บันทึกความเขาใจบนความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยแหงรัฐ 

แคลิฟอรเนีย เมืองซาน เบอรนาดิโนและมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

มติท่ีประชุม 
เห็นชอบในหลักการที่จะทําบันทึกความเขาใจในความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยที่ยื่น 

ขอเสนอตอมหาวิทยาลัย ทั้งนี้รายละเอียดของบันทึกขอตกลงมอบหมายใหฝายวิเทศสัมพันธยกราง 
MOU และนําเสนอในการประชุมคราวตอไป 

ระเบียบวาระที่ 5.4 (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย 
การบริหารเงินรายไดจากการจัดบริการในคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พ.ศ.2554 

สาระสําคัญโดยยอ 
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2554 วันอังคารที่ 8 

กุมภาพันธ 2554 ใหนําขอมูลความเห็นของคณะกรรมการประจําคณะเสนอประกอบการพิจารณา 
(ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวยการบริหารเงินรายไดจากการจัดบริการ 
ในคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พ.ศ. 2554 และนําเขาคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณา 
กลั่นกรองนั้น บัดนี้คณะวิทยาศาสตรฯ  ไดดําเนินการตามมติโดยแนบเอกสารมาเพื่อประกอบการ 
พิจารณาดังกลาว
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ขอกฎหมาย 
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 
มาตรา 13 (1) นอกจากเงินที่กําหนดไวในงบประมาณแผนดินมหาวิทยาลัยอาจมีรายได 

จากเงินผลประโยชน คาธรรมเนียม คาปรับ และคาบริการตางๆ ของมหาวิทยาลัย ใหมหาวิทยาลัย 
มีอํานาจในการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช และจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินของมหาวิทยาลัย 
ไมเปนรายไดที่ตองนําสงกระทรวงการคลังตามกฎหมายวาดวยเงินคงคลังและกฎหมายวาดวยวิธีการ 
งบประมาณ 

มาตรา 15 บรรดารายไดและทรัพยสินของมหาวิทยาลัยจะตองจัดการเพื่อประโยชนภายใต 
วัตถุประสงคของมหาวิทยาลัยตามมาตรา 7 

มาตรา 31 อธิการบดีมีอํานาจและหนาที่ (1) บริหารกิจการของมหาวิทยาลัยใหเปนไปตาม 
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศและขอบังคับของทางราชการและของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ใหสอดคลอง 
กับนโยบายและวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัย (2) ควบคุมดูแลบุคลากร การเงิน การพัสดุ สถานที่และ 
ทรัพยสินอื่นของมหาวิทยาลัย ใหเปนไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศและขอบังคับของทาง 
ราชการและของมหาวิทยาลัย 

ขอเสนอ / ญัตต ิ
ขอความเห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย 

การบริหารเงินรายไดจากการจัดบริการในคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พ.ศ.2554 

มติท่ีประชุม 
เห็นชอบในหลักการ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย 

การบริหารเงินรายไดจากการจัดบริการในคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พ.ศ.2554 โดยตรวจสอบ 
แกไขใหถูกตองครบถวนตามระเบียบที่ เกี่ยวของ  และนําเขาคณะกรรมการบริหารการเงินและ 
งบประมาณตอไป 

ระเบียบวาระที่ 5.5 พิจารณาการจัดสรรทุนยกเวนคาเลาเรียนของคณะวิทยาศาสตรและ 
เทคโนโลยี ปการศึกษา 2554 

สาระสําคัญโดยยอ 
จากการที่สภามหาวิทยาลัยไดประชุมสัญจรเพื่อพบคณาจารยคณะวิทยาศาสตรและ 

เทคโนโลยี เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ 2554 คณะไดเสนอขอใหพิจารณาเพิ่มทุนการศึกษาแบบยกเวนคา 
เลาเรียนสําหรับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในปการศึกษา 2554 เพิ่มข้ึนจากที่ไดรับ 
ในปการศึกษา 2553 โดยใหคณะนําเรื่องดังกลาวเสนอเพื่อพิจารณา
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ขอกฎหมาย 
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 27 กําหนดใหอธิการบดีเปน 

ผูบังคับบัญชาสูงสุด และรับผิดชอบการบริหารงานของมหาวิทยาลัย มาตรา 31 (1) กําหนดใหอธิการบดี 
มีอํานาจหนาที่ในการบริหารกิจการของมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามกฎหมาย  ระเบียบ ประกาศและ 
ขอบังคับของทางราชการ มาตรา 36 คณบดีมีหนาที่บริหารกิจการของคณะ 

ขอเสนอ / ญัตต ิ
พิจารณาการจัดสรรทุนยกเวนคาเลาเรียนของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ปการศึกษา 2554 

มติท่ีประชุม 
เห็นชอบในหลักการการจัดสรรทุนการศึกษาแบบยกเวนคาเลาเรียนของคณะวิทยาศาสตร 

และเทคโนโลยี ปการศึกษา 2554 เพิ่มทุนเปนสาขาวิชาละ 4 ทุน มอบหมายคณะดําเนินการตาม 
กระบวนการ ทั้งนี้มีเงื่อนไขในการบริหารงบประมาณโดยไมกระทบกับงบประมาณสวนอื่นภายหลัง และ 
หากคณะอื่นจะใชเงื่อนไขเดียวกันตองไมกระทบกับงบประมาณอื่นเชนเดียวกัน 

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ 

ระเบียบวาระที่ 6.1 กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2554 

สาระสําคัญโดยยอ 
เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนําเสนอปฏิทินเพื่อหารือเรื่องกําหนด 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2554 

ขอเสนอ/ญัตต ิ
ขอความเห็นชอบกําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2554 

วันอังคารที่ 8 มีนาคม 2554 เวลา 13.30 น. ณ หองประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

มติท่ีประชุม 
รับทราบ 

ปดประชุมเวลา เวลา 17.30 น. 
รศ.วันทนีย  แสนภักดี ผูตรวจบันทึกการประชุม 
นางสาวนงคราญ  ปนแกว ผูบันทึกการประชุม 
นางสาวปยะนุช  แสงมะฮะหมัด ผูบันทกึการประชุม 
นางสาวภัครินทร  ภิญญา ผูจัดทํารายงานการประชุม
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ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2554 

สาระสําคัญโดยยอ 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยไดมีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

ครั้งที่ 4/2554 เมื่อวันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ 2554 ณ หองประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พระนครศรีอยุธยา 

ขอเสนอ/ญัตต ิ
ขอเลื่อนการรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2554 

เมื่อวันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ 2554 ณ หองประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
เลื่อนการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 4/2554 ใหนําไปรับรองพรอมกันกับ 

ครั้งที่ 5/2554 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ 4/2554 

ระเบียบวาระที่ 3.1 มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

สาระสําคัญโดยยอ 

จากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2554 เมื่อวันอังคารที่ 22 
กุมภาพันธ 2554 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มีมติและขอสั่งการใหดําเนินการ ดังตอไปนี้ 

1. การเปดรับและจัดการเรียนการสอนหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีมติใหดําเนินการ ดังนี้ 

1.1 ดําเนินการตามระเบียบที่มีอยู หากตองการแกไขระเบียบใหเสนอขอแกไขระเบียบ 
ตามกระบวนการ 

1.2 มอบหมายคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาดําเนินการรับสมัคร  และคัดเลือก 
นักศึกษา 

1.3 มอบหมายคณะกรรมการบริหารหลักสูตรดําเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการ 
สอนโดยสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาเปนผูประสานงาน 

1.4 คณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีสิทธิหนาที่ตามที่ระเบียบกําหนด โดยคณะ 
นําเสนอผานคณะกรรมการประจําคณะและมอบหมายใหแตงตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเพื่อเปน 
หลักฐานทางดานการเบิกจายคาตอบแทน/คาดําเนินการ ตามที่ระเบียบวางไว 

2. เห็นชอบในหลักการที่จะทําบันทึกความเขาใจในความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยที่ยื่น 
ขอเสนอตอมหาวิทยาลัย ทั้งนี้รายละเอียดของบันทึกขอตกลงมอบหมายใหฝายวิเทศสัมพันธยกราง 
MOU และนําเสนอในการประชุมคราวตอไป


