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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 3/2554
วันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ พ.ศ. 2554 เวลา 15.3017.30 น.
ณ หองประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา


ผูที่มาประชุม
1. ดร.บูรพาทิศ
2. รศ.วันทนีย
3. ดร.ชิดชัย
4. นายจิรศักดิ์
5. นายสุนทร
6. ดร.สุภัทรา
7. ผศ.วิชชุกร
8. นางเบญญาภา
9. รศ.ดร.นพวรรณ
10. ผศ.จินตนา
11. นางศรีเวียง
12. นายชัยพฤกษ
13. ดร.รวีวัตร

พลอยสุวรรณ
แสนภักดี
สนั่นเสียง
ชุมวรานนท
โภชฌงค
คงเรือง
นาคธน
สอนพรม
ธีระพันธเจริญ
เวชมี
ไตชิละสุนทร
ชูดํา
สิริภูบาล

อธิการบดี
รองอธิการบดีฝายบริหาร
รองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ
รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา
รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา
(แทน)คณบดีคณะครุศาสตร
คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
(แทน)คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
(แทน)ผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา
ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษา

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ผูไมมาประชุม
1.
2.

ผศ.ดร.วิมลพรรณ
นายทวีศักดิ์

รุงพรหม
จริตควร

รองอธิการบดีฝายวิชาการ
ผูชวยอธิการบดีฝายบริหาร

โพธิกุล

ผูอํานวยการกองกลาง

ผูเขารวมประชุม
นางสุนทรี
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กรรมการ
กรรมการ
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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
วั น พุ ธ ที่ 16 กุ ม ภาพั น ธ 2554 กํ า หนดให มี ก ารประชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรี อ ยุ ธ ยา ครั้ ง ที่ 2/2554 เวลา 09.30 น. ณ ห อ งประชุ ม 1 มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา ขอเรียนเชิญคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเขารวมรับฟงการประชุมในครั้งนี้ดวย
มติ/ความเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 1.3 การจัดทําแผนพัฒนาพืน้ ทีน่ อกมหาวิทยาลัย
สาระสําคัญโดยยอ
การจัดทํ าแผนพื้นที่ศูนยส ามบัณฑิตและพื้ นที่ศูนยอางทองไดทําบันทึ กแจง ไปยัง คณะ/
สถาบั น /สํ า นัก ให เ สนอแผน/โครงการ/กิ จ กรรม ตามที่ วางแผนจะดํา เนิน การในพื้ น ที่ ดั ง กล า ว
ใหพิจารณาดําเนินการและเสนอมหาวิทยาลัยโดยผานกองนโยบายและแผน ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ
2554 เพื่อประมวลผลและนําเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป
มติ/ความเห็นของที่ประชุม
รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 1.4 ขอเสนอแนะเรื่องสหกิจศึกษา
สาระสําคัญโดยยอ
สหกิจ ศึก ษาเปนการจัดการศึก ษาตามหลักสูตร ซึ่ งตองมี การกํ าหนดใหอ ยูในหลักสูตร
และดําเนินการจัดทําโดยคณะ ดวยการจัดทําโครงการเสนอผานคณะกรรมการประจําคณะใหความ
เห็นชอบ และเสนอเขาคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณากลั่นกรองกอนเสนอใหสภาวิชาการ
และสภามหาวิท ยาลัยพิจ ารณาตอไป ซึ่ง คณะกรรมการบริห ารหลัก สูตรตอ งเปนผูดําเนินการเขียน
โครงการเสนอวามีความประสงคจะทําโครงการสหกิจศึกษาในหลักสูตรใดบาง ดวยเหตุผลความจําเปน
โดยมี แนวทางปฏิบัติอ ยางไร มี วัตถุป ระสงคอ ยางไร และมี ก ารดําเนินการอยางไร มหาวิท ยาลัย
จะพิ จ ารณาวาเปนไปตามเกณฑ ม าตรฐานหรือ ไม สอดคลอ งกั บ นโยบายของมหาวิท ยาลัยหรือ ไม
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
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยไดมีก ารประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ครั้ ง ที่ 2/2554 เมื่ อ วั น อั ง คารที่ 25 มกราคม 2554 ณ ห อ งประชุ ม 1 มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา
ขอเสนอ/ญัตติ
ขอรั บ รองรายงานการประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย ครั้ ง ที่ 2/2554
เมื่อวันอังคารที่ 25 มกราคม 2554 ณ หองประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มติที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุม
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ 2/2554
ระเบียบวาระที่ 3.1 มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
สาระสําคัญโดยยอ
จากการประชุมคณะกรรมการบริห ารมหาวิท ยาลัย ครั้ง ที่ 2/2554 เมื่ อวันอัง คารที่ 25
มกราคม 2554 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มีมติและขอสั่งการใหดําเนินการ ดังตอไปนี้
1. (ราง) ระเบียบวาดวยการดําเนินงานจัดหาผลประโยชนของศูนยฝกปฏิบัติการวิชาชีพ
ธุรกิจ (อาคารสวนหลวง) ใหปรับปรุงตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและให
กลับมาเสนอเพื่อพิจารณาใหมอีกครั้งหนึ่ง
2. เห็นชอบในหลัก การ (ราง) บันทึก ลงนามความเขาใจ (MOU) จาก Chung Chou
Institute of Technology รายละเอียดขอมูลการลงนามใหเสนอพิจารณาในการประชุมครั้งตอไป
มติที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่ 4.1 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะครุศาสตร
สาระสําคัญโดยยอ
1. วันที่ 9 กุมภาพันธ 2554 กิจกรรมเลือกตั้งนายกสโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร
2. วันที่ 16 กุม ภาพั นธ 2554 กิ จกรรมอนุรักษสิ่งแวดลอ มไปทํ าความสะอาดวัดหรือ
มัสยิดเปนกิจกรรมบังคับของนักศึกษาชั้นปที่ 3
3. คณะครุศาสตรขอขอบคุณเจาหนาที่ คณะ/สถาบัน/สํานัก ที่ รวมกิจ กรรมพี่ ชวนนอ ง
ทําบุญซึ่งเปนกิจกรรมที่คณะทําอยางตอเนื่องในปถัดไป
4. การรับสมัครของโรงเรียนสาธิตทั้ง 3 ระดับ ดังนี้
4.1 โรงเรียนสาธิตปฐมวัยเปดขายใบสมั ครวันที่ 14 กุ มภาพันธ 2554 – วันที่
4 มีนาคม 2554
4.2 โรงเรียนสาธิตประถมทํ าการสอบคัดเลือ กเมื่ อ วันที่ 5 กุ ม ภาพั นธ 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/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 4.2 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
สาระสําคัญโดยยอ
คณะมนุษยศาสตรฯ จะจัดกิ จกรรมรวมกับ สภาวัฒนธรรมจังหวัดเกี่ยวกับเพลงยอ นยุค
“เพลงหวานวันวาน” ซึ่ งกํ าหนดการเดิม จะจัดกิจ กรรมในวันที่ 14 กุ ม ภาพันธ 2554 แตเ นื่อ งจาก
สาขาวิชาฝกซ อมนัก ศึกษาไม ทันจึงเลื่อ นเปนวันที่ 21 กุม ภาพั นธ 2554 ในการนี้คณะจะมีบัตรเชิญ
เพื่อเรียนเชิญคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยทุกทานรวมเปนเกียรติในงานดังกลาว
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.3 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
สาระสําคัญโดยยอ
คณะวิ ท ยาการจั ด การจั ด อบรมโครงการงบประมาณที่ ไ ด รั บ ป ง บประมาณ 2554
โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเปนนักวิจัยชั้นนํา ดําเนินการจัด 2 ชวง คือโครงการระยะที่ 1 เมื่อวันที่ 1
กุม ภาพั นธ 2554 และโครงการระยะที่ 2 ในวันที่ 10 กุ ม ภาพั นธ 2554 โดยผูเ ขาอบรมโครงการ
เปนคณาจารยของคณะทั้งหมด
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.4 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สาระสําคัญโดยยอ
1. วันที่ 4 กุมภาพันธ 2554 คณะวิทยาศาสตรฯ มีการประชุมระดับปฏิบัติการเรื่องการหา
แนวทางในการดําเนินงานสหกิจ ศึกษาซึ่ งไดเ รียนเชิญอาจารยที่ เกี่ ยวของทั้ง 3 คณะและไดเชิญรอง
อธิการบดีฝายวิชาการเปนผูใหคําแนะนํา
2. วันที่ 9 กุมภาพันธและวันที่ 23 กุมภาพันธ 2554 จัดอบรมอาจารยใหมเกี่ยวกับเรื่อง
กฎระเบี ย บ โดยผศ.วิ ช ชุ ก ร นาคธน ให ค วามอนุ เ คราะห เ ป น วิ ท ยากร โดยรศ.ดร.นพวรรณ
ธีร ะพั นธเ จริญ เปนวิท ยากรเรื่อ งการเรียนการสอน การจัดการเรียนรู การวัดและการประเมิ นผล
โดยดร.พรเทพ รูแผน ใหความอนุเ คราะหเ ปนวิท ยากรและการอบรมเรื่อ งบุคลิกภาพ ซึ่ งไดเลื่อ น
การอบรมจากวันที่ 2 กุมภาพันธ 2554
3. เดือนมีนาคม 2554 การอบรม “โครงการลดความเสี่ยงตออุบัติเหตุ อุบัติภัย”ขอเชิญ
คณะต า งๆ ที่ ส นใจ เรื่ อ งอุ บั ติ เ หตุ ไ ฟไหม ไ ด เ รี ย นเชิ ญ เจ า หน า ที่ สํ า นั ก งานป อ งกั น ภั ย จั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยามาใหความรู และขอเรียนเชิญบุคคลากรที่สนใจมารวมกิจกรรมกับคณะวิทยาศาสตรฯ
ครั้งนี้ดวย
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 4
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ระเบียบวาระที่ 4.5 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา
สาระสําคัญโดยยอ
1. วั นที่ 9 กุ ม ภาพั นธ 2554 สถาบัน อยุธ ยาศึก ษาจั ดกิ จ กรรมทางวัฒ นธรรมใหกั บ
สถาบันการศึกษาเคไอเอส สําหรับอาจารยชาวตางประเทศซึ่งจะตองเรียนรูเรื่องวัฒนธรรมไทยโดยจะมี
การจัดการแสดงดนตรีนาฏศิลป ฝกปฏิบัติงานศิลปหัตถกรรมไทย เชน สานปลาตะเพียน เรียนรูเรื่อง
การละเลน ของไทย ศิลปะการตอสูของไทย ฯลฯ
2. โครงการสงเสริมอาชีพและการทองเที่ยวที่อําเภอบานแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ซึ่งเปนการดําเนินโครงการในระยะตนมีการประชุมรวมกับภูมิปญญาทองถิ่นและบุคคลากรทางการศึกษา
ที่มีสวนเกี่ยวของที่โรงเรียนบานแพรกประชาสรรค
3. รายงานการประชุมเรื่องการสรางจิตสํานึกในการอนุรักษสิ่งแวดลอม ตามที่มหาวิทยาลัย
มอบหมายใหสถาบันอยุธยาศึกษาเปนหนวยงานดูแลและจัดผูเขาประชุมในวันที่ 16 มกราคม 2554
ตามบันทึก ขอความเลขที่ ศธ 0550.7.1/1032 ลงวันที่ 20 มกราคม 2554 ซึ่งไดสําเนามานําเสนอ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยดวยแลว
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.6 เรื่อ งนําเสนอเพื่อ ทราบจากผูอํานวยการสํานัก วิท ยบริก ารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
สาระสําคัญโดยยอ
ไมมี
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
ไมมี

ระเบียบวาระที่ 4.7 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
สาระสําคัญโดยยอ
1. อธิก ารบดีไ ดม อบหมายใหผู อํ านวยการสถาบันวิจัยและพั ฒ นา ไปประชุม คณะทํ างาน
โครงการ บานหลังเลิกเรียนและพื้นที่สรางสรรคสําหรับเด็กและเยาวชน เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2554
ณ หอ งประชุม 1 ชั้น 3 อาคาร 4 ชั้น ศาลากลางจัง หวัดพระนครศรีอ ยุ ธยา ที่ ป ระชุม ไดใหแตล ะ
หนวยงานเสนอกิจกรรมที่จะดําเนินงาน โดยใชงบประมาณปกติขององคกรและมีมติใหมีผูประสานงาน
แตล ะดาน ดัง นี้ การประสานงานดานวิชาการ มอบหมาย ผศ.จินตนา เวชมี มหาวิท ยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ดานกีฬา มอบหมาย สํานักงานทองเที่ยวและกีฬาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดาน
งานอดิเรก มอบหมาย สํานักงานวัฒ นธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดานสันทนาการ มอบหมาย
อาจารยเฉลิม อภิวาท ชมรมผูสูงอายุ ดานเศรษฐกิจพอเพียง มอบหมาย อาจารยจิระพันธุ พิมพพันธุ
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 4
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โรงเรียนจิระศาสตรวิท ยา สําหรับ มหาวิท ยาลัยราชภัฏพระนครศรีอ ยุธยา ไดรับ ความรวมมื อ จาก
โปรแกรมคณิตศาสตร ชั้นปที่ 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 กลุ ม ที่ กํ า ลั ง ดํ า เนิ น การ (รั บ ทุ น ป ง บประมาณ 2554) จะมี ก ารนํ า เสนอ
ความกาวหนาการวิจัย ในวันจันทรที่ 7 และวันอังคารที่ 8 มีนาคม 2554
2.3 กลุมที่ ยั งไม เคยขอทุ นภายนอกจะพั ฒนาเพื่ อเตรี ยมเขียนข อเสนอโครงการวิ จั ย
ในวันจันทรที่ 14 และวันอังคารที่ 15 มีนาคม 2554 ขอใหคณบดีสงรายชื่อคณาจารยที่จะเขารับการฝกอบรม
คณะละ 10 คน ภายในวันที่ 25 กุมภาพันธ 2554 (มีหนังสือแจงไปตามคณะแลว)
3. การพั ฒ นาระบบและกลไกในการวิ จั ย สถาบั นวิ จั ยและพั ฒ นา ไดเ ชิ ญ ศาสตราจารย
ดร. ปยะวัตร บุญหลง ผูอํานวยการสถาบันคลังสมองและตัวแทน สกว. มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
เกี่ยวกั บการทํ าแผนพัฒนา (15 ป) ดานการวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒ นา ในวันที่ 21 กุม ภาพันธ
2554 เวลา 13.00 น. ณ หอ งเรียนนักศึกษาปริญญาเอก สถาบันวิจัยและพั ฒนา จะเชิญ ผูบ ริห าร
งานวิจัยของ มทร.สุวรรณภูมิ และวิทยาลัยในกลุมอาชีวศึกษามารวมเรียนรูและขอเรียนเชิญผูบริหาร
รวมแลกเปลี่ยนเรียนรูในวันและเวลาดังกลาว
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 4
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4. วันจันทรที่ 4 มีนาคม 2554 เวลา 9.30 น. กลุมงานบริการวิชาการ ขอเชิญคณะกรรมการ
บริการวิชาการประชุมพิจารณาโครงการ/กิจกรรม งานบริการวิชาการของสวนราชการที่จะดําเนินการ
โดยใชงบประมาณป 2555
5. สถาบันวิจัยและพัฒ นาไดดําเนินการติดตามเรื่องงานบริก ารวิชาการ ไดกําหนดใหแตล ะ
ไตรมาสมีการจัดกิจกรรมตามที่กําหนดหากมีการเลื่อนกิจกรรมไมควรเลื่อนขามไตรมาสเนือ่ งจากมีผลตอ
การประเมินโครงการ ขอใหคณะแจงหนวยงานที่อยูภายใตการดูแลของแตละคณะทราบดวย
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.8 เรื่องนําเสนอเพือ่ ทราบจากผูอ ํานวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
สาระสําคัญโดยยอ
สํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาอยูระหวางการรับสมัครนัก ศึกษาซึ่งมีนักศึกษาให
ความสนใจโทรศัพทติดตอสอบถามเปนจํานวนมาก แตในระดับปริญญาโทผูสมัครยังมีจํานวนนอย
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.9 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี
สาระสําคัญโดยยอ
1. หนังสือจากสํานักงานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ เรื่อง การคัดเลือก
ผูทําคุณประโยชนใหแกกระทรวงศึกษาธิการ ประจําป 2554 ใหมหาวิทยาลัยเสนอชื่อเพื่อเขารับรางวัล โดยมีพิธี
มอบรางวัลเปนประกาศเกียรติคุณบัตรและเข็มที่ระลึก “เสมาคุณูปการ” ในวันที่ 1 เมษายน 2554 ใหเสนอชื่อ
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
คณะกรรมการสง เสริม กิ จ การมหาวิท ยาลัยชุดเดิมที่ ห มดวาระลงในวันที่ 10 กุ ม ภาพันธ 2554และ
รับประทานอาหารรวมกัน

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 4
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3. วันพุธที่ 9 กุมภาพันธ 2554 ถนนหนาอาคาร 3 และอาคารสํานักงานอธิการบดีใหม
จะมีการลาดยางใหมโดยผูรับเหมากอสรางจะเปนผูดําเนินการใหกับมหาวิทยาลัย ตลอดหนาอาคาร
สํานัก งานอธิก ารบดีใหม ซึ่ ง ไดทํ าการเปดรั้วออกแลวแตยัง ไม เ ป ดใหใชเ สนทางเพื่ อ การจราจรได
ในขณะนี้ เมื่อดําเนินการเสร็จเรียบรอยสํานักงานอธิการบดีจะแจงใหทราบในโอกาสตอไป
4. สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ไดมีหนังสือที่ นร 0901/0048 ลงวันที่ 24 มกราคม
2554 ตอบขอหารือขอกฎหมายเกี่ยวกับอํานาจในการเพิกถอนปริญญาของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
เรื่องเสร็จที่ 34/2554 เรื่องอํ านาจในการเพิ กถอนปริญ ญาของจุฬาลงกรณมหาวิท ยาลัย ซึ่ งสภา
มหาวิทยาลัยมีอํานาจในการเพิกถอนปริญญาได
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.10 เรือ่ งนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีและผูชวยอธิการบดี
ระเบียบวาระที่ 4.10.1 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝายบริหาร
สาระสําคัญโดยยอ
ไมมี
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
ไมมี

ระเบียบวาระที่ 4.10.2 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา
สาระสําคัญโดยยอ
1. การประชุมคณะกรรมการจัง หวัด หัวหนาสวนราชการ ประจําเดือนมกราคม 2554
จากการเขารวมประชุม ดังกลาวมี ผลการประชุม สรุป สาระสําคัญ ที่เ กี่ยวของกั บมหาวิท ยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ดังนี้
1.1 รายงานความคืบหนาโครงการฟารมตัวอยางอันเนื่องมาจากพระราชดําริในสมเด็จ
พระนางเจาสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ณ บริเวณหนองงูเหา ตําบลบางระกํา อําเภอนครหลวง ใหสวน
ราชการปรั บ โครงการ/กิ จ กรรม เพื่ อ ให ส ามารถเข า ดํ า เนิ น การในพื้ น ที่ โ ครงการได โดยเฉพาะ
มหาวิทยาลัย ซึ่งมีโครงการเดิมที่เกี่ยวของกับการสนองพระราชดําริ สามารถที่จะปรับเขาดําเนินการใน
พื้นที่ได

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 4
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1.2 การติดตามผลการดําเนินงานโครงการอนุสรณสถานแหงความจงรักภักดี เพื่อเฉลิม
พระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจาอยูหัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม พระชนมพรรษา 7 รอบ 5
ธันวาคม 2554 ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ (ทุงหันตรา) มหาวิทยาลัยไดรายงานความคืบหนาของ
กิจกรรมปดทองหลังพระ ใหที่ประชุมทราบ จังหวัดไดแจงใหสวนราชการปรับโครงการ/กิจกรรม ใหมี
ความสอดคลองกับการดําเนินการตามโครงการนี้ได
1.3 โครงการบานหลังเลิกเรียน ใหสวนราชการตางๆ เขารวมโครงการดัง กลาวตาม
ศัก ยภาพของหนวยงาน ใหป รับ โครงการ/กิจ กรรมเดิมใหเ ขากับ โครงการนี้ได เชน โครงการบริการ
วิชาการของสถาบันวิจัย
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ
อธิการบดี ใหขอเสนอแนะเรื่องการประเมิน PMQA ดังนี้
การประเมิน PMQA เปนสวนหนึ่งของการประเมินที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเปน
มหาวิทยาลัยนํารองที่ดําเนินการตามระบบ PMQA ซึ่งในปที่ผานมาไดจัดทํา 3 หมวด และทําเพิ่มในป
2553 จํ านวน 4 หมวด รวมทั้ ง สิ้ น 7 หมวด โดยมอบหมายใหผู แทนคณบดี/ รองคณบดี/ หัว หน า
สํานักงาน/ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี ไปประชุมอบรม PMQA อยางนอย 2 ครั้ง ตองการใหมี
ความรูความเขาใจในการจัดทําระบบงานและชวยกันเขียนงานของแตละสวนราชการเพื่อที่จะประมวลไว
ที่กองนโยบายและแผนเพื่อรวบรวมประมวลผลสําหรับการประเมินตามกระบวนการแตผลปรากฏวา
การจัดทําขอมูลในระดับคณะมีความไมถูกตองครบถวน ไฟลขอมูลของแตละคณะซึ่งผูประเมินไดชี้แจง
ถึง ความไม ถูก ตอ ง ไม ตรงกั บ สิ่ง ที่ ม หาวิท ยาลัยจั ดทํ าและรายงานจากการที่ ผูป ระเมิ นไดส อบถาม
ซึ่งมหาวิทยาลัยตองพัฒนาหลักการเขียนใหมใหตรงเรื่องขอเรียนใหคณะกรรมการบริหารทราบวาสิ่งนี้
เปนปญหาใหญของมหาวิทยาลัยและควรตองเรงรัดในแตละสวนราชการเพื่อแกไขพัฒนาจากสิ่งที่ทําไปสู
สิ่งที่เขียนได ควรทําใหเห็นกระบวนการวาจากการนํารองเสร็จแลวมหาวิทยาลัยมีกระบวนการพัฒนา
ตนเองหลังจากที่ไดรับการประเมินแลวควรหารือรวมกันถึงขอบกพรองและหาแนวทางแกไขรวมกันได
อยางไร และยังสามารถเปนหลักฐานของการทบทวนอีกดวย
โดยมอบหมายรองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา จัดทําโปรแกรมการประชุมและขอเชิญ
ผูบริหาร/คณบดี/รองคณบดี/หัวหนาสํานักงาน เขารวมประชุม ในวันอั งคารที่ 15 กุ มภาพั นธ 2554
เวลา 13.00 น.

ระเบียบวาระที่ 4.10.3 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝายวิชาการ
สาระสําคัญโดยยอ
 ไมมี 
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
 ไมมี 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 4
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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/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.10.5 เรือ่ งนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา
สาระสําคัญโดยยอ
กําหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยายังไมมี
การประกาศเปนทางการ สวนกําหนดการของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทรที่ประกาศในเว็บไซต
เปนกําหนดการที่ยังไมเปนทางการและยังไมชัดเจน จึงขอเรียนคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยได
รับทราบถึงขอเท็จจริงเพื่อแจงกับคณาจารยไดรับทราบตอไป
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.10.6 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผูชวยอธิการบดีฝายบริหาร
สาระสําคัญโดยยอ
ไมมี
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
ไมมี

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 4
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ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องนําเสนอเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ 5.1 การจัดสรรเงินสวัสดิการใหคณะ/สถาบัน/สํานัก
สาระสําคัญโดยยอ
คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ขอเสนอวาระเรื่องการจัดสรรเงินสวัสดิการให
คณะ/สถาบัน /สํ า นัก จากการหารื อ ของหน ว ยงานย อ ยมหาวิ ท ยาลัย ควรจะมี ร ะเบี ยบรองรับ ซึ่ ง
มหาวิทยาลัยเคยมีการหารือรวมกันในหลักการและเหตุผลแลวนั้น และไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการ
เพื่อดําเนินการเรื่องดังกลาวไวแลวในป 2552
มติที่ประชุม
1. มอบหมายผูอํานวยการกองกลางรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของกับเงินสวัสดิการแลวนําเสนอ
ขอมูลพรอมแนวทางใหคณะกรรมการเพื่อพิจารณาแกไขประกาศวาดวยการรับจายเงินรายไดในการจัด
สวัสดิการและยกรางระเบียบวาดวยการรับจายเงินรายไดในการจัดสวัสดิการพิจารณา
2. มอบหมายนิติก รรวบรวมขอ มูล เกี่ยวกั บการบริห ารจัดการเงินสวัส ดิก ารเพื่อ ทําการ
ยกรางระเบียบวาดวยการบริห ารจัดการเงินสวัสดิการนําเสนอที่ป ระชุม คณะกรรมการบริห ารเพื่ อ
พิจารณา กลั่นกรองก อนที่นําเขาคณะกรรมการบริห ารการเงินและงบประมาณและคณะกรรมการ
ปรับปรุงและยกรางกฎระเบียบฯ และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป
3. มอบหมายผูอํานวยการกองกลางนัดหมายคณะกรรมการประชุมเพื่อพิจารณาโดยใช
คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเลขที่ 576/2552 เรื่องแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณา
แกไขประกาศวาดวยการรับจายเงินรายไดในการจัดสวัสดิการและยกรางระเบียบวาดวยการรับจายเงิน
รายไดในการจัดสวัสดิการ
4. มอบหมายคณะกรรมการนําขอมูลมาวิเคราะหใหเห็นสาระสําคัญเพื่อเปนกรอบ ดังนี้
4.1 ระเบียบเดิมที่เคยมีอยูและที่เกี่ยวของ
4.2 ระเบียบหนวยงานตนสัง กั ดที่ กํ าหนดไวซึ่ ง มหาวิท ยาลัยตอ งปฏิบัติต าม เช น
กรมบัญชีกลางหรือสํานักนายกรัฐมนตรี
4.3 ขอมูลเดิมที่เกี่ยวกับคําสั่งและอํานาจหนาที่ตางๆ
5. การใชเงินสวัสดิการมหาวิทยาลัยตองการใหมีระบบ มีแผนการใชเงินเพื่อเปนการกํากับ
ไวในระดับหนึ่ง โดยจะพิจารณาดําเนินการตามเหตุความจําเปนหรือเรื่องเรงดวนไดทันที

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 4

[214]

ระเบียบวาระที่ 5.2 การยกรางระเบียบการหารายไดของคณะ/สถาบัน/สํานัก
สาระสําคัญโดยยอ
คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสัง คมศาสตร ขอเสนอวาระเรื่องการยกรางระเบียบการหา
รายไดของคณะ/สถาบัน/สํานัก นําเสนอเพื่อพิจารณา ตามบันทึกขอความเลขที่ ศธ 0550.3.1/0231
ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ 2554
มติที่ประชุม
ระเบียบการหารายไดของคณะ/สถาบัน/สํานัก มติที่ประชุมเสนอชองทางดังนี้
1. ทุ กสวนราชการ/คณะ/สถาบัน/สํานัก ยกรางขึ้นมาเสนอคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยกลั่นกรองและนําเสนอเขาคณะกรรมการปรับปรุงและยกรางกฎ ระเบียบฯ
2. หลักการบริหารงานรายได
2.1 ใหคณะกรรมการเพื่อพิจารณาแกไขประกาศวาดวยการรับจายเงินรายได
ในการจัดสวัสดิการและยกรางระเบียบวาดวยการรับจายเงินรายไดในการจัดสวัสดิการ
2.2 ระเบียบอื่นที่เกี่ ยวของหนวยงานใดที่มองเห็นประเด็นปญหาสามารถ
เสนอเพื่อจัดตั้งคณะทํางานขึ้นมาทําการยกรางดําเนินการได
2.3 เงิ น รายได จ ากการบริ ก ารวิ ช าการให ส ถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นาเป น
ผูดําเนินการโดยตรงในภาพรวม
2.4 การบริหารเงินรายไดของการจัดบริการของคณะ/สถาบัน/สํานัก ไดมี
การอนุมัติเห็นชอบของสํานักวิทยบริการฯ โดยหนวยงานทุกสวนราชการที่จะจัดทําระเบียบในลักษณะ
เดียวกันก็สามารถทําได
2.5 หลักการปรับปรุงและยกรางกฎ ระเบียบฯ อื่นๆที่เกี่ยวของหนวยงานทุก
สวนราชการที่มีความจําเปนหรือมองเห็นประเด็นปญหาสามารถเสนอประเด็นเหลานั้นขึ้นมา เพื่อที่จะ
ตั้งคณะทํางานขึ้นมายกรางดําเนินการได ตามกระบวนการเสนอกฎหมายตองผานความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริห ารคณะ/กรรมการประจํา คณะ/คณะกรรมการบริห ารมหาวิ ท ยาลั ยพิ จ ารณา
กลั่นกรองใหสอดคลองกับความเห็นเบื้องตนเพื่อนําเขาคณะกรรมการปรับปรุงและยกรางกฎ ระเบียบฯ
และนําเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป
2.6 ระเบียบการหารายไดข องคณะ/สถาบั น/สํานัก ให ดําเนิน การตาม
กระบวนการที่เสนอกฎหมายตามกระบวนการเสนอกฎหมายตองผานความเห็นชอบของคณะกรรมการ
บริหารคณะ/กรรมการประจําคณะ/คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณากลั่นกรองใหสอดคลอง
กับความเห็นเบื้อ งตนเพื่อ นําเขาคณะกรรมการปรับ ปรุง และยกรางกฎ ระเบียบฯ และนําเสนอสภา
มหาวิทยาลัยตอไป
3. ใหมีแนวทางการดําเนินการเกี่ยวกับการเสนอรางระเบียบการหารายไดของคณะ/
สถาบัน/สํานักทั้งในสวนที่เปนภาพรวมเปนระเบียบของมหาวิทยาลัยและสวนของแตละหนวยงานทํา
ระเบียบเฉพาะของหนวยงานเองขึ้นมาเพื่อดําเนินการในลักษณะการใหบริการหรือการหารายไดเฉพาะ
ของหนวยงานนั้น
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 4
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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
มติที่ประชุม
(ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวยการบริหารเงินรายไดจากการ
จัดบริการในคณะวิท ยาศาสตรและเทคโนโลยี พ.ศ.2554 ใหนําขอ มูล ความเห็นของคณะกรรมการ
ประจําคณะเสนอประกอบการพิจารณาและนําเขาคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณากลัน่ กรอง
ในการประชุมครั้งตอไป

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
ระเบียบวาระที่ 6.1 กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2554
สาระสําคัญโดยยอ
เลขานุ ก ารคณะกรรมการบริห ารมหาวิ ท ยาลั ยนําเสนอปฏิ ทิ นเพื่ อ หารือ เรื่อ งกํ าหนด
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2554
ขอเสนอ/ญัตติ
ขอความเห็นชอบกําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2554
วั น อั ง คารที่ 22 กุ ม ภาพั น ธ 2554 เวลา 13.30 น. ณ ห อ งประชุ ม 1 มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา
มติที่ประชุม
รับทราบ

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

ผูตรวจบันทึกการประชุม
ผูบันทึกการประชุม
ผูบันทึกการประชุม

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 4

