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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ 3/2553 

วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ พ.ศ.2553 เวลา 13.30-16.30 น. 
ณ หองประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

-------------------------------------------------- 
ผูที่มาประชุม 
1.  ดร.บูรพาทิศ  พลอยสุวรรณ  อธิการบดี  ประธาน 
2.  รศ.วันทนีย  แสนภักดี  รองอธิการบดีฝายบริหาร  กรรมการ 
3.  ผศ.ดร.วิมลพรรณ  รุงพรหม  รองอธิการบดีฝายวิชาการ  กรรมการ 
4.  ดร.ชิดชยั  สนั่นเสยีง  รองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ  กรรมการ 
5.  นายสุนทร  โภชฌงค  รองอธิการบดีฝายกิจการนักศกึษา  กรรมการ 
6.  นายจิรศกัดิ์  ชุมวรานนท  รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา  กรรมการ 
7.  นายทวีศักดิ์  จริตควร  ผูชวยอธิการบดีฝายบริหาร  กรรมการ 
8.  ดร.อมรรัตน  สนั่นเสยีง  คณบดีคณะครุศาสตร  กรรมการ 
9.  นางอรัญญา  จงกลรัตน (แทน)คณบดีคณะมนษุยศาสตรและสงัคมศาสตร  กรรมการ 
10. รศ.ลํายอง  ปลั่งกลาง  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  กรรมการ 
11. ผศ.วชิรา  ปูชตรีเนตร  คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  กรรมการ 
12. ผศ.จินตนา  เวชมี  ผูอํานวยการสถาบันวจิัยและพัฒนา  กรรมการ 
13. นางพันทพิา  มาลา  ผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา  กรรมการ 
14. นายชยัพฤกษ  ชูดํา  อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี  กรรมการ 

สารสนเทศ 
15. ดร.ภควดี  สุขอนันต  ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการ  กรรมการ 

บัณฑิตศึกษา 

ผูเขารวมประชุม 
1.  นางสุนทรี  โพธิกุล  ผูอํานวยการกองกลาง 
2.  รศ.ดร.วิชา  ทรวงแสวง  อาจารยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
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เปดประชุม เวลา 13.30 น. 
ประธานพิจารณาจํานวนกรรมการที่มาประชุมและเห็นวาครบองคประชุมแลวจึงเปด 

การประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 1.1  การประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งท่ี 1(79)/2553 
สาระสําคัญ 

แจงเวียนขอเสนอแนะของคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับอุทธรณ รองทุกขและ 
จรรยาบรรณ ทําหนาที่แทน ก.พ.อ. 

สาระสําคัญโดยยอ 
1.  ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พบวาในการพิจารณาเรื่อง 

อุทธรณของคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับอุทธรณ รองทุกขและจรรยาบรรณทําหนาที่แทน ก.พ.อ. พบ 
ปญหาวากระบวนการสอบสวนและการดํา เนินการทางวินัยแกขาราชการพลเรือนใน 
สถาบันอุดมศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาหลายแหงยังไมถูกตองตามขอบังคับวาดวยหลักเกณฑ 
วิธีการ เงื่อนไข การสอบสวนพิจารณาทางวินัย ของแตละสถาบันและไมเปนไปตามพระราชบัญญัติ 
ระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547  คณะอนุกรรมการเกี่ยวกับอุทธรณ 
รองทุกขและจรรยาบรรณ ทําหนาที่แทน ก.พ.อ. ในคราวประชุมครั้งที่  8/2552  เมื่อวันที่  25 
พฤศจิกายน พ.ศ.2552 และครั้งที่ 9/2552 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2552 จึงมีขอเสนอแนะให 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา แจงสถาบันอุดมศึกษาตาง ๆ เพื่อกําหนดขั้นตอนการ 
รายงานผลการสอบสวนทางวินัยและมีการคําสั่งลงโทษทางวินัยขาราชการพลเรือนใน 
สถาบันอุดมศึกษาตอสภาสถาบันอุดมศึกษา ไวในขอบังคับวาดวยการสอบสวนทางวินัยหรือการสั่ง 
ลงโทษทางวินัยของแตละสถาบัน ทั้งนี้เพื่อใหเปนการสอดคลองกับขั้นตอนตามความในมาตรา 60 
แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547 และขอให 
สถาบันอุดมศึกษาแตละแหงปฏิบัติตามขอบังคับของสถาบันวาดวยหลักเกณฑ วิธีการ เงื่อนไข 
การสอบสวนพิจารณาทางวินัยโดยเครงครัด  เพื่อมิใหเกิดปญหาองคประกอบและคุณสมบัติ 
ของคณะกรรมการสอบสวนไมเปนไปตามขอบังคับ ซึ่งอาจมีผลทําใหกระบวนการสอบสวนทั้งหมด 
ตองเสียไป 

2.  มหาวิทยาลัยฯ ดําเนินการปรับปรุงสํานักพิมพซึ่งมีสภาพชํารุดทรุดโทรม 
ในขั้นตอนแรกจะทําการร้ือ  ซอมแซมเครื่องมือเครื่องใชที่เสียหายและซื้อเครื่องพิมพใหมโดยใชเงิน
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บํารุงการศึกษา งบประชาสัมพันธ เพื่อใชในงานผลิตเอกสาร สิ่งพิมพใหมีคุณภาพและรวดเร็ว 
และจะมีการทบทวนระเบียบ / หลักกณฑในการขอใชตอไป 

3.  ดวยมหาวิทยาลัยฯ ไดรับแจงจากสํานักงานราชเลขานุการในพระองค (วังศุโขทัย) 
เกี่ยวกับการเลื่อนกําหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตร ของกลุมมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคกลาง 
10 แหงจาก  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจําป 
พ.ศ.2553  ในวันพฤหัสบดีที่ 18 กุมภาพันธ  พ.ศ.2553 ณ อาคารใหม สวนอัมพร 

4.  ดวยบุคลากรในกลุมงานประกันคุณภาพ เขารวมโครงการฝกอบรมใหความรูแก 
นักศึกษาดานการประภันคุณภาพการศึกษา ในระหวางวันที่  2-4  กุมภาพันธ  พ.ศ.2553 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณในพระบรมชูปถัมภ  ซึ่งจากการประชุมดังกลาวไดมีการจัดทํา 
บันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการดานการประกันคุณภาพการศึกษาของนักศึกษา 
ประกอบดวยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  สถาบันเทคโนโลยีปญญาภิวัฒน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร โดยมหาวิทยาลัยฯ ตองแจงแกคณะ 
ตาง ๆ และหนวยงานที่เกี่ยวของใหรับทราบเพื่อดําเนินการใหเปนไปตามระบบการประกันคุณภาพ 
การศึกษา 

5.  ที่ประชุมคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยดําเนินการจัดทําเพลง 
ประจํามหาวิทยาลัยเรียบรอยแลวและขอจดลิขสิทธิ์เพลงเปนของคณะกรรมการสงเสริมกิจการ 
มหาวิทยาลัย 

6.  อธิการบดีขอเชิญคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยทุกทานถายภาพรวมกับ 
บัณฑิตในวันซอมรับพระราชทานปริญญาบัตรประจําป 2552 ในวันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ พ.ศ.2553 
ณ สนามหญาหนาอาคาร 2 แตงกายชุดครุยจากสถาบันที่จบมา 

มติ/ความเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2553 
สาระสําคัญโดยยอ 

เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  นํา เสนอรายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่  2/2553  เพื่อขอใหที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร 
มหาวิทยาลัยพิจารณารับรองรายงานการประชุม
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ความเปนมา/เรื่องเดิม/ขอเท็จจริง 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยไดมีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

ครั้งที่ 2/2553 เมื่อวันอังคารที่ 26 มกราคม  พ.ศ.2553 ณ หองประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พระนครศรีอยุธยา 

ขอเสนอ/ญัตติ 
ขอรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2553 เมื่อวัน 

อังคารที่ 26 มกราคม  พ.ศ.2553  ณ หองประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

มติท่ีประชุม 
รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2553 โดยไมมี 

การแกไข 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งท่ี 2/2553 

ระ เบียบวาระที่  3 . 1  พิ จารณาแนวทางการส ง เสริมการ จัดการศึกษา 
ระดับอุดมศึกษาสําหรับคนพิการ 

สาระสําคัญโดยยอ 
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดระเบียบคณะกรรมการสงเสริมการจัดการศึกษา 

สําหรับคนพิการ  วาดวยการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาสําหรับคนพิการ พ.ศ.2552 (ประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 126 ตอนพิเศษ 163 ง เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2552)  โดยระบุถึง 
หนาที่ของสถาบันอุดมศึกษาในการรับคนพิการเขาศึกษา  เพื่อสงเสริม  สนับสนุนการกระจาย 
โอกาสทางการศึกษาและการสรางความเทาเทียมกันทางการศึกษาสําหรับคนพิการใหเขาถึง 
การศึกษาในระดับอุดมศึกษา 

ความเปนมา/เรื่องเดิม/ขอเท็จจริง 
เพื่อใหการดําเนินการของสถาบันอุดมศึกษาในเรื่องดังกลาวเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

และสอดคลองกับระเบียบฯ ขางตน สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจึงไดกําหนด 
แนวทางการสงเสริมการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาสําหรับคนพิการขึ้น เพื่อเปนแนวทาง 
การดําเนินการใหแกสถาบันอุดมศึกษา  โดยแนวทางดังกลาวไดผานความเห็นชอบจาก 
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 7 มกราคม พ.ศ.2553 แลว
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ขอเสนอ/ญัตติ 
พิจารณาแนวทางการสงเสริมการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาสําหรับคนพิการ 

มติท่ีประชุม 
รับทราบ  แนวทางการสงเสริมการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาสําหรับคนพิการและ 

เสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อขอความคิดเห็น 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.1 เร่ืองนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะครุศาสตร 
สาระสําคัญโดยยอ 

1.  คณะครุศาสตรกําหนดประชุมเพื่อเตรียมพิธีซอมรับพระราชทานปริญญาบัตร 
ในวันพุธที่ 10 กุมภาพันธ พ.ศ.2553 

2.  ดําเนินการเปดโครงการอบรมมาตรฐานวิชาชีพครู 9 ชุด  จากงบประมาณ 
แผนดินและคาฝกอบรม  ขณะนี้อยูระหวางดําเนินการรับสมัคร 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.2  เร่ืองนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
สาระสําคัญโดยยอ 

ตามที่อธิการบดีมอบหมายให รศ.ดร.วิชา ทรวงแสวง เขารวมเพื่อเปนคณะกรรมการ 
ประเมินผลงานของขาราชการ พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาทองถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะให 
สูงขึ้น เมื่อวันที่ 29 มกราคม พ.ศ.2553 ณ กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  มีประเด็นสําคัญ สรุป 
ไดดังนี้ 

1.  หลักการ  กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นมีนโยบายสนับสนุนการพัฒนาดาน 
การศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดใหมีความรู ความสามารถ และคุณวุฒิ 
สูงขึ้นอยางตอเนื่องทุกระดับ 

2.  เปาหมาย จะสงผลงานทางวิชาการมาใหมหาวิทยาลัยราชภัฏ 16 แหง รวมกับ 
มหาวิทยาลัยเดิมอีก 9 แหง ตรวจประมาณ 70-80 เลม ตอรอบ (ปละ 2 รอบ)
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3.  วิธีการ ใหมหาวิทยาลัย ฯ เปนผูมีเอกสิทธิ์ในการกําหนดผูประเมิน โดยจัดทําบัญชี 
รายชื่อผูตรวจที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ (รายละเอียดทางกรมสงเสริมการปกครอง 
ทองถิ่นจะจัดสงมาเปนทางการตอไป) ทั้งนี้เปนความลับของทางราชการ 

4.  ขอเสนอแนะสําหรับผูบริหาร 
4.1 ตองเตรียมหองเพื่อรองรับผลงานจํานวน 70-80 เรื่อง เรื่องละ 3 ฉบับ รวม 

ประมาณ 240 เลม ไวลวงหนา 
4.2 กําหนดผูประสานงานการตรวจผลงานกับกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

จํานวน 1 ทาน 
4.3 การสงผลงานจะนําสงพรอมคําตรวจ (เปนดราฟท) จําเปนตองมีเจาหนาที่ 

การเงินเพื่อทําหนาที่รับ จาย รวมกับระบบบัญชีดวย 
4.4 จะมีคาดําเนินการหัวละ 100 บาท สําหรับมหาวิทยาลัย 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ  และมอบหมายให รศ.ดร.วิชา  ทรวงแสวง  เปนผูประสานงานกับกรมสงเสริม 

การปกครองทองถิ่น 

ระเบียบวาระที่ 4.3  เร่ืองนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
สาระสําคัญโดยยอ 

คณะวิทยาการจัดการจัดประชุมสัมมนาในชวงปดเทอม ดังนี้ 
1.  วันที่  22-23 มีนาคม พ.ศ.2553 ประชุมเพื่อพัฒนาการตรวจวิจัย  จากงบประมาณ 

แผนดินที่ตั้งไว 
2.  วันที่ 29-30 มีนาคม พ.ศ.2553  แผนการสอน  อบรมการสอนสอดแทรกคุณธรรม 

จริยธรรม 
3.  วันที่ 26-27 เมษายน พ.ศ.2553  ไปศึกษาดูงานที่ภาคเหนือ 
4.  วันที่ 13-18  พฤษภาคม พ.ศ.2553 ไปศึกษาดูงานและประสานงานการแลกเปลี่ยน 

นักศึกษาที่ประเทศเวียดนาม 
5.  วันที่ 24-25 พฤษภาคม พ.ศ.2553  อบรมการเขียนผลงานทางวิชาการ 
6.  วันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2553  เสวนาใหความรูทางดานระบบอาจารยที่ปรึกษา 
7.  เรงทําการเบิกจายงบประมาณแผนดินใหแลวเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ



การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  ครั้งท่ี  4 

( 2-8 ) 

ระเบียบวาระที่ 4.4  เร่ืองนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
สาระสําคัญโดยยอ 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีเรื่องแจงใหทราบดังนี้ 
1.  วันที่ 19-25 เมษายน พ.ศ.2553  จัดเขาคายอัจฉริยะทางดานวิทยาศาสตร 
2.  วันที่ 17-23  เมษายน พ.ศ.2553  จัดเขาคายนักศึกษาใหม 
3.  วันที่  10 กุมภาพันธ พ.ศ.2553  จัดประชุมเพื่อเตรียมพิธีซอมรับพระราชทาน 

ปริญญาบัตร 
4.  วันที่ 24  กุมภาพันธ  พ.ศ.2553  แขงขันประกวดเพลงลูกทุงเพื่อเปนการสงเสริม 

ศิลปวัฒนธรรม 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่  4.5 เร่ืองนําเสนอเพื่อทราบจากผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา 
สาระสําคัญโดยยอ 

สถาบันอยุธยาศึกษาในฐานะหนวยอนุรักษฯ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รวมกับ 
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา 
กรมศิลปากร และธนารักษพื้นที่พระนครศรีอยุธยา  จัดโครงการสรางเครือขายเรารักษอยุธยารวม 
พัฒนาบริเวณวิหารพระมงคลบพิตร ในวันพุธที่ 10 กุมภาพันธ  พ.ศ.2553 ณ เรือนไทย สถาบัน 
อยุธยาศึกษา  และบริเวณวิหารพระมงคลบพิตร 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4.6 เร่ืองนําเสนอเพื่อทราบจากผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
-- ไมมี  -- 

ระเบียบวาระท่ี 4.7  เร่ืองนําเสนอเพื่อทราบจากผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ
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สาระสําคัญโดยยอ 
1.  ตามที่มหาวิทยาลัยฯ ไดทํา MOU กับเขตพื้นที่การศึกษา เขต 2 ไดดําเนินการจัด 

กิจกรรมแรกคือการทําหองสมุดใหโรงเรียน วัดจุฬามณี  อําเภอบางบาล  จังหวัด 
พระนครศรีอยุธยาวัดจุฬามณีขณะนี้ใกลจะสงมอบแลว 

2.  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจัดเจาหนาที่ใหบริการยืม-คืนหนังสือแก 
นักศึกษาที่ศูนยอุดมศึกษาอางทอง 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4.8 เร่ืองนําเสนอเพื่อทราบจากผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการ 
บัณฑิตศึกษา 

สาระสําคัญโดยยอ 
สํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษากําหนดรับสมัครนักศึกษาสาขาประกาศนียบัตร 

วิชาชีพครู ตั้งแตบัดนี้ถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ พ.ศ.2553  และระดับปริญญาโท ตั้งแตบัดนี้ถึงวันที่ 
30 เมษายน  พ.ศ.2553 

มติ/ความเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.9  เร่ืองนําเสนอเพื่อทราบจากผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี 
-- ไมมี  -- 

ระเบียบวาระที่ 4.10  เร่ืองนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีและผูชวยอธิการบดี 

ระเบียบวาระที่ 4.10.1  เร่ืองนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝายบริหาร 
-- ไมมี  -- 

ระเบียบวาระที่ 4.10.2  เร่ืองนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา 
สาระสําคัญโดยยอ 

1.  กองนโยบายและแผนจัดทําขอตั้งงบประมาณแผนดิน ป 2554  รวบรวมและ 
จัดสงใหสํานักงบประมาณและประชุมเพื่อพิจารณาเรียงลําดับครุภัณฑที่ 
จําเปนไวในระดับตน ๆ  กอนที่สํานักงบประมาณจะดําเนินการตัดยอด
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2.  การจัดนิทรรศการการศึกษาไทย ณ ประเทศเวียดนาม  คณะวิทยาการจัดการ 
สง ผศ.สุมนา พูนผล คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สง ผศ.วิชชุกร นาคธน 
และคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสง ผศ.วชิรา  ปูชตรีรัตน  ไปวันที่ 7-9 
พฤษภาคม พ.ศ.2553 

มติ/ความเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.10.3  เร่ืองนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝายวิชาการ 
สาระสําคัญโดยยอ 

ความกาวหนาในการดําเนินการหมวดการศึกษาทั่วไป  ไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการ 
จัดการศึกษาหมวดการศึกษาทั่วไป  โดยในขั้นตอนแรกจะทําการกําหนดลักษณะของบัณฑิตที่พึง 
ประสงคและกําหนด Learning Outcome  ปรับรายวิชา ใหแลวเสร็จภายในเดือนมีนาคม  เพื่อใหแต 
ละคณะที่มีแผนจะพัฒนาหลักสูตรใชเปนแนวทางในการเสนอหลักสูตรแบบ มคอ.2 

มติ/ความเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4.10.4  เร่ืองนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการ 
วิชาการ 

สาระสําคัญโดยยอ 
ขอเชิญคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยทุกทานรวมงานฉลองบัณฑิต ประจําป 

การศึกษา 2551-2552 ในวันอังคารที่  16 กุมภาพันธ  พ.ศ.2553 เวลา 18.00 น. 

มติ/ความเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.10.5  เร่ืองนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา 
สาระสําคัญโดยยอ 

กองพัฒนานักศึกษาประชุมหัวหนาแตละฝายเพื่อแบงงานและหนาที่ความรับผิดชอบ 
ในการจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  ในวันจันทรที่ 8 กุมภาพันธ พ.ศ.2553
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มติ/ความเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.10.6  เร่ืองนําเสนอเพื่อทราบจากผูชวยอธิการบดีฝายบริหาร 
สาระสําคัญโดยยอ 

ความคืบหนาการกอสรางอาคารคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  ขณะนี้เท 
ตอมอฐานรากเรียบรอยแลว  และของคณะวิทยาการจัดการดําเนินการจัดทําโครงหลังคาเสร็จ 
เรียบรอยแลว  อยูระหวางการวางระบบฝาเพดานและสายไฟ  สวนคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ไดทําการประกอบโครงหลังคาไปแลว 50% และการเตรียมงานรับพระราชทานปริญญา  อยูระหวาง 
การประกอบโครงสรางเวทีถายรูป  การตั้งงบประมาณสําหรับเรื่องอาคารสถานที่ 

มหาวิทยาลัยฯ สงขอมูลการขอรับการจัดสรรงบประมาณจากแหลงเงินงบประมาณ 2 
แหงคือ 

1.  สํานักงบประมาณผานจากมหาวิทยาลัย 
2.  ไปที่อุทยานประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยา  และในการของบประมาณเพื่อ 

กอสรางพื้นที่ตําบลสามบัณฑิต  มหาวิทยาลัยฯ ไดสงขอมูลแผนการกอสรางป พ.ศ.2554 จํานวน 
168 ลาน เพื่อดําเนินการปรับคูคันรอบรั้ว  ปรับพื้นที่ติดตั้งสาธารณูปโภคพื้นฐาน  ไฟฟา น้ําประปา 
และกอสรางอาคาร 2 หลังคือ อาคารเกี่ยวกับงานทางดานศูนยวัฒนธรรมและศูนยเศรษฐกิจ 
พอเพียง  โดยเสนอใหอุทยานประวัติศาสตรสงเรื่องไปยังกรมศิลปากรเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ 
ในวันพฤหัสบดีที่  18 กุมภาพันธ พ.ศ.2553  สาเหตุที่พื้นที่ตําบลสามบัณฑิตไมสามารถขอ 
งบประมาณจากสํานักงบประมาณได  เนื่องจากพื้นที่สามบัณฑิตเปนพื้นที่เชาไมไดเปนพื้นที่ 
กรรมสิทธิ์  สํานักงบประมาณจึงแนะนําใหเสนอใหขอพื้นที่ใหเปนกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยฯ โดย 
มอบหมายใหกองกลางและนิติกร  รางหนังสือถึงกระทรวงศึกษาธิการเพื่อขอโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน 
โดยเสนอขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยกอน ในการประชุมสภาครั้งที่ 2/2553  เพื่อใหมี 
ที่ดินเปนกรรมสิทธิ์และขอตั้งงบประมาณตอไป  และมหาวิทยาลัยจะมีการทบทวนแผนแมบทเพื่อ 
พัฒนาพื้นที่ตําบลสามบัณฑิต  เนื่องจากผานมากวา 10 ปแลว 

มติ/ความเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ
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ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องนําเสนอเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระที่ 5.1  พิจารณาการตอเวลาราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553 
สาระสําคัญโดยยอ 

ตามที่มหาวิทยาลัยฯ มีขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา จะครบกําหนด 
เกษียณอายุราชการในปงบประมาณ พ.ศ.2553 จํานวน 8 รายนั้น  และในจํานวนผูเกษียณอายุ 
ราชการดังกลาวมีขาราชการที่ดํารงตําแหนงรองศาสตราจารยจํานวน 2 ราย โดยสังกัดคณะ 
วิทยาการจัดการจํานวน 1 ราย และสังกัดคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจํานวน 1 ราย  ซึ่งขณะนี้ 
คณะวิทยาศาสตร  ฯ ได เสนอเรื่องการตอเวลาราชการของขาราชการในสังกัด รายของ 
ศาสตราจารยวราภรณ  สุขสุชะโน (เอกสารดังแนบ) 

ขอกฎหมาย 
1.  ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการตอเวลาราชการของ 

ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2550 
2.  หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0509(2)/ว 983 ลงวันที่ 30 

กรกฏาคม พ.ศ.2551 เรื่อง ซักซอมความเขาใจเกี่ยวกับการดําเนินการตอเวลา 
ราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

ขอเสนอ/ญัตติ 
เพื่อใหการดําเนินการพิจารณาการตอเวลาราชการของขาราชการในสังกัดมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เปนไปตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขการตอ 
เวลาราชการของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2550 จึงเห็นสมควรใหมีการแตงตั้ง 
คณะกรรมการพิจารณาตอเวลาราชการ  โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัย  เพื่อพิจารณา 
ดําเนินการตามประกาศ ก.พ.อ.  ขอ  6(1) พรอมนี้ไดแนบขั้นตอน และ(ราง)  คําสั่งแตงตั้ ง 
คณะกรรมการพิจารณาตอเวลาราชการมาดวยแลว 

มติท่ีประชุม 
เห็นชอบ  การตอเวลาราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553และมอบหมายให 

ผูอํานวยการกองกลางนํา (ราง)คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาตอเวลาราชการเสนอตอที่ 
ประชุมสภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบ
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ระเบียบวาระที่ 5.2  ขอความเห็นชอบการเปดรับนักศึกษาภาคปกติ ปการศึกษา 
2553 ณ ศูนยอุดมศึกษาอางทอง 

สาระสําคัญโดยยอ 
ตามที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาไดใหความเห็นชอบการจัดการศึกษา 

นอกสถานที่ตั้ง ณ ศูนยอุดมศึกษาอางทอง  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ในการประชุม 
ครั้งที่ 7/2552 เมื่อวันที่ 22 กรกฏาคม พ.ศ.2552  และมหาวิทยาลัยไดแจงสํานักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษาเรียบรอยแลว  มหาวิทยาลัยฯ สามารถจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งในหลักสูตร 
ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาพัฒนาชุมชนและหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการได 
ตลอดหลักสูตร ตามประกาศคณะกรรมการอุดมศึกษาเรื่องหลักเกณฑและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ 
พิจารณาประเมินคุณภาพการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา  พ.ศ.2552 ขอ 7 
อยางไรก็ดี ตามประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอ 8 การท่ีสถาบันประสงคจะจัดการ 
เรียนการสอนนอกสถานท่ีตั้งบางสวนของหลักสูตรท่ีเปดในสถานท่ีตั้ง  สถาบันสามารถ 
จัดการเรียนการสอนไดไมเกินคร่ึงหน่ึงของจํานวนหนวยกิตรวมของหลักสูตรท่ีเปดสอน 
ซึ่งสถาบันสามารถใชอาจารยประจําหลักสูตร/อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรชุดเดียวกันกับ 
ในสถานท่ีตั้งได 

ขอกฎหมาย 
ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษาเรื่องหลักเกณฑและแนวปฏิบัติ เกี่ยวกับ 

การพิจารณาประเมินคุณภาพการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2552 

ขอเสนอ/ญัตติ 
ขอความเห็นชอบการเปดรับนักศึกษาภาคปกติในหลักสูตรสาขาวิชาที่ผานความ 

เห็นชอบจากกรรมการประจําคณะ  เพื่อเสนอสภามหาวิทยาลัยไดใหความเห็นชอบตอไป 

มติท่ีประชุม 
รับทราบ การเปดรับนักศึกษาภาคปกติ ประจําปการศึกษา 2553  ณ ศูนยอุดมศึกษา 

อางทองและมอบหมายใหกองบริการการศึกษาประสานงานกับสาขาวิชาใหขอมูลเหตุผล / ความ 
จําเปน ในการขอเปดหลักสูตร  ประกอบกับขอความเห็นชอบการเปดรับนักศึกษาภาคปกติ ประจําป 
การศึกษา 2553 ณ ศูนยอุดมศึกษาอางทองจากสภามหาวิทยาลัย
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ระเบียบวาระที่ 5.3  พิจารณาขอความอนุเคราะหลดคาธรรมเนียมพิเศษของ 
นักศึกษา กศ.บป. 

สาระสําคัญโดยยอ 
ตามที่สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ภาควิชาวิทยาศาสตรประยุกต 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดขอความอนุเคราะหลดคาธรรมเนียมพิเศษของนักศึกษา 
กศ.บป.เนื่องจากสภาวะปญหาเศรษฐกิจในปจจุบัน มีผลกระทบโดยตรงตอนักศึกษาสาขาวิชาอาชีว 
อนามัยและความปลอดภัย  ซึ่งสวนใหญปฏิบัติงานในโรงงานอุตสาหกรรมและอยูในภาวะเสี่ยงตอ 
การลดเวลาการทํางานหรือใหออกจากงานโดยสมัครใจ นั้น 

ขอเสนอ/ญัตติ 
พิจารณาลดคาธรรมเนียมพิเศษของนักศึกษา กศ.บป. สาขาวิชาอาชีวอนามัยและ 

ความปลอดภัย จากจํานวน 2,000 บาท (สองพันบาทถวน) ใหเหลือเพียงจํานวน 500 บาท (หารอย 
บาทถวน) 

มติท่ีประชุม 
รับทราบ การขอลดคาธรรมเนียมพิเศษของนักศึกษา กศ.บป. และมอบหมายให 

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

ระเบียบวาระที่ 5.4  พิจารณาความดีความชอบ ครั้งที่ 1  (1 ตุลาคม 2552 ถึง 
มีนาคม 2553) 

สาระสําคัญโดยยอ 
ดวยมหาวิทยาลัยฯ  จะดําเนินการพิจารณาความดีความชอบขาราชการและ 

ลูกจางประจํา  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553 ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม พ.ศ.2552 ถึง 31 มีนาคม พ.ศ. 
2553) ทั้งนี้  เพื่อใหหนวยงานมีสวนรวมในการพิจารณา จึงขอใหคณะ สํานัก สถาบัน ดําเนินการ 
พิจารณาและรวบรวมรายชื่อผูที่สมควรไดรับการพิจารณาความดีความชอบตามเกณฑดังนี้ 

1.  จํานวนผูที่ไดรับการเลื่อนขั้นเงินเดือนหนึ่งขั้น ไมเกินรอยละ 15 ของจํานวน 
ขาราชการที่มีคนครอง ณ วันที่  1 มีนาคม พ.ศ.2553 (หักขาราชการที่ไปชวย 
ราชการ) 

2.  การเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการ ใหแบงกลุมขาราชการเปน 2 กลุม คือ
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2.1 กลุมระดับ 1 - 8 
2.2 กลุมระดับ 9 - 11 

3.  จํานวนขั้นเงินเดือนที่จะเลื่อน ณ วันที่ 1 เมษายน 2553 แบงเปน 
3.1 ไมไดเลื่อนขั้น 
3.2 เลื่อนขั้นได 0.5 ขั้น 
3.3 เลื่อนขั้นได 1ขั้น (ใหหนวยงานเรียงลําดับจากผูที่ไดคะแนนมากที่สุดไปนอยที่สุด 

4.  เงินตอบแทนพิเศษสําหรับผูไดรับเงินเดือนขั้นสูงของอันดับ (เงินเดือนเต็มขั้น) ตาม 
ผลการปฏิบัติงาน คือ ผูที่เงินเดือนเต็มขึ้น แตมีผลการปฏิบัติงานอยูในเกณฑ 
สมควรไดรับการเลื่อนขึ้นเงินเดือน 0.5 ขั้น  ใหไดรับเงินตอบแทนพิเศษในอัตรา 
รอยละ 2 และผูที่เงินเดือนเต็มขั้น แตมีผลการปฏิบัติงานอยูในเกณฑสมควรไดรับ 
การเลื่อนขั้นเงินเดือน 1 ขั้น ใหไดรับเงินตอบแทนพิเศษในอัตรารอยละ 4 

5.  พิจารณางานพิเศษที่ไดรวมทําเปนงานเฉพาะกิจหรืองานประจํา มีผลงานที่เปน 
รูปธรรมมากนอยเพียงใด  ผลงานดีเดนเพียงใด 

6.  มีขอบกพรองอ่ืน ๆ บางหรือไมอยางไร 
7.  9จํานวนผูไดรับการเลื่อนขั้นเงินเดือนรอยละ 15 แบงเปนดังนี้ 

7.1 ผูบริหารคิดโควตา 3% 
7.2 ขาราชการสายผูสอนทุกคณะ และขาราชการสายสนับสนุนที่ปฏิบัติงานในศูนย 

สํานัก สถาบัน คิดโควตา 9% 
7.3 โควตาสวนที่เหลือ 3% มหาวิทยาลัยฯ เปนผูพิจารณา 

ขอกฎหมาย 
1.  กฎ ก.พ. วาดวยการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ.2544 ออกตามความในพระราชบัญญัติ 

ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ.2535 
2.  ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายคาตอบแทนพิเศษของขาราชการและ 

ลูกจางประจําผูไดรับเงินเดือนหรือคาจางถึงขั้นสูงหรือใกลถึงขั้นสูงอันดับหรือ 
ตําแหนง พ.ศ.2550 

3.  ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายคาตอบแทนพิเศษของขาราชการและ 
ลูกจางประจําผูไดรับเงินเดือนหรือคาจางถึงขั้นสูงหรือใกลถึงขั้นสูงอันดับหรือ 
ตําแหนง (ฉบับที่2) พ.ศ.2551 

4.  หนังสือสํานักงานสภาสถาบันราชภัฏที่ ศธ 1501.2/ว 10823 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 
2544 เรื่องการกําหนดจํานวนครั้งการลาและการมาทํางานสายเนื่อง ๆ



การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  ครั้งท่ี  4 

( 2-16 ) 

ขอเสนอ/ญัตติ 
ใหคณะ สถาบัน สํานัก ดําเนินการตามเกณฑและระเบียบที่ เกี่ยวของและสงผล 

การพิจารณา ภายในวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2553 สําหรับสายวิชาการสงโดยตรงที่อธิการบดี 

มติท่ีประชุม 
เห็นชอบ ดําเนินการพิจารณาความดีความชอบขาราชการและลูกจางประจํา  ประจําป 

งบประมาณ พ.ศ.2553 ครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม พ.ศ.2552 ถึง 31 มีนาคม พ.ศ.2553) โดยใหพิจารณา 
จากผลการประเมินตามเกณฑภาระงานรายบุคคลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  พรอมทั้งให 
หัวหนาสวนราชการชี้แจงใหผู เกี่ยวของรับทราบถึงแนวทางปฏิบัติ  และใหทุกคณะสงขอมูล 
การพิจารณาเรียงตามลําดับและนําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อ 
พิจารณารวมกัน 

ระเบียบวาระที่ 5.5  พิจาณาประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง 
แก ไ ขกา ร จั ดส ร รค า ล งทะ เ บี ยนนั ก ศึ กษ าห ลั ก สู ต ร 
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการการคลัง 
โครงการความรวมมือทางวิชาการระหวางกรมสงเสริมการ 
ปกครองทองถิ่นกับสถานศึกษา 

สาระสําคัญโดยยอ 
1.  ตามที่มหาวิทยาลัยฯ มีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประสานงานการจัดการเรียน 

การสอน หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการจัดการการคลัง ตามคําสั่งที่ 640/2552 
ลงวันที่ 15 กรกฏาคม พ.ศ.2552 และคณะกรรมการไดประชุม ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 
พ.ศ.2552  ในการประชุมครั้งนี้คณะกรรมการมีมติเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พระนครศรีอยุธยา เรื่องการจัดสรรคาลงทะเบียนนักศึกษา หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
สาขาการจัดการการคลัง โครงการความรวมมือทางวิชาการระหวางกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 
กับสถานศึกษาและมีมติเห็นชอบ (ราง) โครงการการจัดสรรเงินงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 
2553 ใหนําเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาตอไป 

2.  อางถึงบันทึกขอความคณะวิทยาการจัดการที่ 1723 ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 
2552 เรื่องลงนามประกาศมหาวิทย
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3.  าลัยและอนุมัติโครงการ  และอธิการบดีมอบกองกลางตรวจสอบระเบียบ/ประกาศที่ 
เกี่ยวของวามีความสอดคลองกันหรือไม อยางไร นั้น  ผูอํานวยการกองกลางไดมอบหมายใหฝายนิติ 
กรดําเนินการตรวจสอบประกาศและปรับแกไขใหถูกตองเรียบรอยแลว 

ขอกฎหมาย 
อาศัยอํานาจตามมาตรา 31(2) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 

อธิการบดีมีอํานาจและหนาที่บริหารกิจการของมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
ประกาศ และขอบังคับของทางราชการและมหาวิทยาลัย 

ขอเสนอ/ญัตติ 
พิจารณาประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง แกไขการจัดสรร 

คาลงทะเบียนนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการการคลัง โครงการ 
ความรวมมือทางวิชาการระหวางกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นกับสถานศึกษา 

มติท่ีประชุม 
เห็นชอบ  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และมอบหมายให 

รองอธิการบดีฝายวิชาการแกไขเรื่องประกาศใหมใหถูกตอง 

ระเบียบวาระที่ 5.6 รับทราบจํานวนอัตราวางของขาราชการและลูกจางประจํา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 

สาระสําคัญโดยยอ 
ตามหนังสือคณะกรรมการกําหนดเปาหมายและนโยบายภาครัฐ (คปร.) ที่ นร 1008.4/11 

ลงวันที่ 22 มกราคม พ..ศ.2553 แจงใหสวนราชการดําเนินการจัดทําบัญชีตําแหนงขาราชการและ 
ลูกจางประจําที่วางลงสําหรับปงบประมาณ พ.ศ.2552 ตามแบบ คปร.ที่แนบมา  โดยสง คปร. 
ภายในวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ.2553  พรอมทั้งใหแจงกรมบัญชีกลางและสํานักงบประมาณทราบดวย 
ความแจงแลวนั้น 

ขอกฎหมาย 
บัดนี้กลุมงานบริหารงานบุคคลไดดําเนินการจัดทําบัญชีสําหรับตําแหนงขาราชการและ 

ลูกจางประจําที่วางลงสําหรับปงบประมาณ พ.ศ.2552 เรียบรอยแลว
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ขอเสนอ/ญัตติ 
รับทราบจํานวนอัตราวางของขาราชการและลูกจางประจํา  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 

2552 

มติท่ีประชุม 
รับทราบการดําเนินการสําหรับอัตราวางของขาราชการและลูกจางประจํา  ประจําป 

งบประมาณ พ.ศ.2552 

ระเบียบวาระที่ 5.7  ขอความเห็นชอบการใหทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัด 
ชายแดนภาคใต ปการศึกษา 2553 

สาระสําคัญโดยยอ 
ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดขอความอนุเคราะหใหที่นั่งการศึกษา 

พรอมยกเวนคาเลาเรียน ใหแกเยาวชนที่มีภูมิลําเนาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ  จังหวัดชายแดน 
ภาคใต  ตามโครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต  ปการศึกษา 2553 
ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ ไดสนับสนุนโครงการดังกลาวมาตั้งแตป พ.ศ.2550  โดยใหที่นั่งการศึกษาพรอม 
ยกเวนคาเลาเรียนในทุกสาขาวิชา (นักศึกษาเปนผูเลือกสาขาวิชาใดก็ได  โดย สกอ. จะเปน 
ผูดําเนินการคัดเลือกใหปละ 12 ทุน แบงเปนคณะละ 3 ทุน  ขณะนี้มีนักศึกษาตามโครงการ ฯ 
ศึกษาอยูจํานวน 11 คน 

ขอเสนอ/ญัตติ 
จึงขอใหคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบ 
1.  จํานวนที่นั่งการศึกษาพรอมยกเวนคาเลาเรียน  ทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนา 

จังหวัดชายแดนภาคใต ปการศึกษา 2553 
2.  สาขาวิชาที่จะใหทุนการศึกษา  ระบุสาขา / ทุกสาขา 
3.  วิธีการคัดเลือกสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เปนผูคัดเลือกและสอบ 

สัมภาษณหรือมหาวิทยาลัยฯ เปนผูสอบสัมภาษณ 

มติท่ีประชุม 
เห็นชอบการใหทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต ปการศึกษา 2553 

ใหเปดรับนักศึกษาไดจํานวน 12 คน  ตามสาขาวิชาที่นักศึกษาเลือกและใหสํานักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษาเปนผูสอบสัมภาษณ



การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  ครั้งท่ี  4 

( 2-19 ) 

ระเบียบวาระที่ 5.8  พิจารณาเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตร 
สาระสําคัญโดยยอ 

เนื่องดวยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดรับแจงจาก ผศ.อดิศร  ภูสาระ วาจะ 
สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก สาขารัฐประศาสนศาสตร ขณะนี้อยูระหวางรอการอนุมัติจาก 
สภามหาวิทยาลัยศรีปทุม  จึงขออนุญาตเปลี่ยนแปลงการเปนอาจารยประจําหลักสูตรจากเดิมเปน 
อาจารยประจําหลักสูตร คบ.สังคมศึกษาของคณะครุศาสตร ขอเปลี่ยนเปนอาจารยประจําหลักสูตร 
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  ซึ่งมีโครงการจะเปดสอน 
ในปการศึกษา 2553 

ขอเสนอ/ญัตติ 
พิจารณาเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตร 

มติท่ีประชุม 
รับทราบการเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรและใหเปนไปตามการประชุมของ 

คณะกรรมการที่มาจากแตละคณะ
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ระเบียบวาระท่ี  6  เรื่องอื่น ๆ 

ระเบียบวาระที่ 6.1  กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ 4/2553 

สาระสําคัญโดยยอ 
เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนําเสนอปฏิทินเพื่อหารือเรื่องกําหนด 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2553 

ขอเสนอ/ญัตติ 
ขอความเห็นชอบกําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2553 

วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ  พ.ศ.2553 เวลา 13.30 น. ณ  หองประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พระนครศรีอยุธยา 

มติท่ีประชุม 
รับทราบ 

ปดประชุมเวลา เวลา  16.30 น. 

รศ.วันทนีย  แสนภักดี  ผูตรวจบันทึกการประชุม 
นางสาวนัยรัตน  จันทรธนาวงศ  ผูบันทึกการประชุม 
นางสาวนงคราญ  ปนแกว  ผูบันทึกการประชุม




