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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ 16/2553 

วันอังคารที่  14 กันยายน พ.ศ. 2553 เวลา 13.30-18.00 น. 
ณ หองประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

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

ผูที่มาประชุม 
1. ดร.บูรพาทิศ   พลอยสุวรรณ อธิการบดี    ประธาน 
2. รศ.วันทนยี    แสนภักดี รองอธิการบดีฝายบริหาร    กรรมการ 
3. นายจิรศักด์ิ   ชุมวรานนท รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา    กรรมการ 
4. ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุงพรหม รองอธิการบดีฝายวิชาการ    กรรมการ 
5. ดร.ชิดชัย  สนั่นเสียง รองอธิการบดีฝายวิจยัและบริการวิชาการ กรรมการ 
6. นายสุนทร  โภชฌงค รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา    กรรมการ 
7. นายทวีศักด์ิ  จริตควร ผูชวยอธกิารบดีฝายบริหาร    กรรมการ 
8. ดร.อมรรัตน  สนั่นเสียง คณบดีคณะครุศาสตร    กรรมการ 
9. นางเบญญาภา สอนพรม      (แทน) คณบดีคณะวิทยาการจัดการ               กรรมการ 
10. รศ.ดร.นพวรรณ      ธีระพนัธเจริญ คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี      กรรมการ 
11. นางสาวณิศรา  ประดิษฐดวง (แทน) ผูอํานวยการสถาบันวจิัยและพัฒนา    กรรมการ 
12. นางศรีเวียง  ไตชิละสุนทร (แทน) ผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา    กรรมการ 

 
13. นายชัยพฤกษ  ชูดํา ผูอํานวยการสํานักวทิยบริการและเทคโนโลยี 

    สารสนเทศ     กรรมการ 
14. ดร.ภควดี   สุขอนันต ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  กรรมการ

  

ผูไมมาประชมุ 
ผศ.วิชชุกร   นาคธน       คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร      กรรมการ 

 
ผูเขารวมประชุม 

ผศ.ดร.ยุวดี  วงษทน             
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เปดประชุม เวลา 13.30 น. 
 ประธานพิจารณาจํานวนกรรมการที่มาประชุมและเห็นวาครบองคประชุมแลวจึงเปด        
การประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  

 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 1.1   การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 

สาระสําคัญโดยยอ 
       วันพุธที่ 15  กันยายน  2553  กําหนดใหมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา   เวลา 09.30 น.  ณ หองประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 

 มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 1.2  งานเกษียณอายุราชการลูกจางประจํา        
 

สาระสําคัญโดยยอ 
 วันอังคารที่ 14 กันยายน  2553  ขอเรียนเชิญคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย       

รวมเปนเกียรติในงานเกษียณอายุราชการลูกจางประจํา  ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา  เวลา 18.00 น. 

 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 1.3  งานเกษียณอายุราชการอาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา  
      

สาระสําคัญโดยยอ 
 วันพฤหัสบดีที่ 16  กันยายน  2553  ขอเรียนเชิญคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย       

และคณาจารย รวมเปนเกียรติงานเกษียณอายุราชการอาจารย ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา  เวลา 18.00 น.   
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มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ   

 

ระเบียบวาระที่ 1.4  การมอบของที่ระลึกแกอาจารยที่เกษียณอายุราชการ 
 

สาระสําคัญโดยยอ 
 เนื่องจากวันพุธที่ 15  กันยายน  2553  เปนวันประชุมสภามหาวิทยาลัย  จึงถือโอกาสนี้

เชิญอาจารยผูเกษียณอายุราชการรับมอบของที่ระลึกจากนายกสภามหาวิทยาลัย      โดยมอบหมาย
รองอธิการบดีฝายบริหารเปนผูประสานงาน 

  

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 15/2553 
 

สาระสําคัญโดยยอ 
เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  นําเสนอรายงานการประชุม

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คร้ังที่ 15/2553 เพื่อขอใหที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยพิจารณารับรองรายงานการประชุม 

 

ความเปนมา/เรื่องเดิม/ขอเท็จจริง 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยไดมีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

คร้ังที่ 15/2553 เมื่อวันอังคารที่ 31 สิงหาคม 2553 ณ หองประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา  

 

ขอเสนอ/ญัตติ  

ขอรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คร้ังที่ 15/2553               
เมื่อวันอังคารที่ 31 สิงหาคม  2553 ณ หองประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

 
มติที่ประชุม      

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คร้ังที่ 15/2553  
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ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ 15/2553 
 

ระเบียบวาระที่ 3.1 มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
 
สาระสําคัญโดยยอ 
  จากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คร้ังที่ 15/2553 เมื่อวันอังคารที่ 31 

สิงหาคม  2553  คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มีมติและขอส่ังการใหดําเนินการดังนี้ 
1. เห็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 และมอบ        

กองนโยบายและแผนดําเนินการต้ังงบประมาณรายจายดังนี้ 
1.1 งบประมาณแผนดิน ใหปรับลดงบประมาณลง 5% ในงบดําเนินงานและ        

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

คาสาธารณูปโภค 10%  สํารองจาย 20% เหลือต้ังงบประมาณรายจาย 60% 
1.3 ประมาณการจํานวนนักเรียน นักศึกษา มอบกองนโยบายและแผนประสานงาน

กับคณะ และขอใหคณะประมาณการรับนักเรียน นักศึกษาโดยใชฐานขอมูลที่ใกลเคียงหรือ
เทียบเคียงกับผลการรับนักศึกษายอนหลัง 3 ป  และสงกลับยังกองนโยบายและแผน ภายในวันที่ 2 
กันยายน 2553 

2. รับทราบ  ขอมูลผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 
  3. รับทราบ  ขอมูลการติดตามผลการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
  4.  เห็นชอบในหลักการ   พิจารณารางขอตกลงความรวมมือ  (MOU) ระหวาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากับวิทยาลัยการทองเที่ยวเว ประเทศเวียดนาม มอบหมายการ
ทํารายละเอียดในการทํางานตามบันทึกขอตกลงโดยจัดทําเปนโครงการบรรจุในแผนของหนวยงาน
เร่ิมในปงบประมาณ 2554 

 
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
 รับทราบ 

 
 



 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  คร้ังที่  17 

 

[2-6] 

ระเบียบวาระที่ 3.2 รายงานผลขอตกลงความรวมมือ(MOU) ระหวางมหาวิทยาลัย  
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยากับวิทยาลัยการทองเที่ยวเว ประเทศเวียดนาม 
 

สาระสําคัญโดยยอ 
คณะวิทยาการจัดการไดทําหนังสือไปยังมหาวิทยาลัยการทองเที่ยวเว ประเทศเวียดนาม

เรียบรอยแลว โดยคณะผูบริหารมหาวิทยาลัยการทองเท่ียวเวจะเดินทางมาเยือนในวันที่ 14-16  
ตุลาคม  2553 ซึ่งคณะวิทยาการจัดการจะเปนเจาภาพในการตอนรับคร้ังนี้   
 

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 4.1 เรื่องนําเสนอเพ่ือทราบจากคณบดีคณะครุศาสตร 
 

 สาระสําคัญโดยยอ 
จากที่ประชุมสภาคณบดีคณะครุศาสตรศึกษาศาสตร ไดกําหนดใหปดรับสมัคร

นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 
1. โครงการส่ีบวกสอง คือโครงการที่รับนักศึกษาที่ไมใชคณะครุศาสตรใชระยะเวลา   

ศึกษา 2 ป โดยไดใบประกอบวิชาชีพพรอมกับปริญญาโท  ดังนั้นมหาวิทยาลัยตองเตรียมจัดทํา
หลักสูตรปริญญาโทที่จะรองรับโครงการส่ีบวกสองซึ่งกลุมนี้ก็จะไดทุนในอนาคต   และจะตองมี       
การฝกประสบการณวิชาชีพดวย  

      โครงการหาบวกหนึ่งคือโครงการรับนักศึกษาที่จบจากคณะครุศาสตรและจะศึกษา
ตอปริญญาโทซ่ึงจะใชระยะเวลาศึกษา 1 ป  ดังนั้นมหาวิทยาลัย โดยคณะครุศาสตรจะตองเตรียม
จัดทําหลักสูตรรองรับทั้ งโครงการส่ีบวกสองและโครงการหาบวกหนึ่ งที่จะแทนหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 

 

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
  รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 4.2  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะมนุษยศาสตรและ   
สังคมศาสตร 
 

 สาระสําคัญโดยยอ 
 -ไมมี- 
 

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
 -ไมมี- 

 

ระเบียบวาระที่ 4.3  เรื่องนําเสนอเพ่ือทราบจากคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
 

สาระสําคัญโดยยอ 
-ไมมี- 

 

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
 -ไมมี- 
 

ระเบียบวาระที่ 4.4  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะวิทยาศาสตรและ เทคโนโลยี 
 

สาระสําคัญโดยยอ 
1. วันพุธที่ 15  กันยายน  2553  คณะวิทยาศาสตรฯ จัดประชุมคณะกรรมการประจําคณะ 
2. วันพุธที่ 15 กันยายน 2553 คณบดีคณะวิทยาศาสตรเขารวมประชุมเพื่อดําเนินการ

จัดต้ังสภาคณบดีคณะวิทยาศาสตรฯ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
3. การเสนอขอทุนวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  มีอาจารยเสนอ   

ขอรับทุนจํานวน 9 เร่ือง และ ขอขอบคุณสถาบันวิจัยและพัฒนาที่ใหคําแนะนําแกคณาจารยทุกทาน 
 

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
 รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 4.5  เรื่องนําเสนอเพ่ือทราบจากผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา  
    

สาระสําคัญโดยยอ 
-ไมมี- 
 

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
-ไมมี- 
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ระเบียบวาระที่ 4.6   เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ   
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

สาระสําคัญโดยยอ 
   ตามมติที่ประชุมใหยายโดเมนที่อยูนอก ARU ขณะนี้คอมพิวเตอรศึกษา และโรงเรียน
ประถมสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาไดติดตอขอยายโดเมนเรียบรอยแลว 
    

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
       รับทราบ   
 

ระเบียบวาระที่ 4.7   เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 

สาระสําคัญโดยยอ 
สถาบันวิจัยและพัฒนาจะจัดใหอาจารยนําเสนอผลการวิจัยในช้ันเรียนในวันพุธที่ 15  

กันยายน 2553   ซึ่งตรงกับวันประชุมสภามหาวิทยาลัย  จึงขอเล่ือนเปนวันที่ 17  กันยายน 2553    
เวลา 8.30-16.00 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา   

       

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
  รับทราบ   

ระเบียบวาระที่ 4.8  เรื่องนําเสนอเพ่ือทราบจากผูอํานวยการสํานักงาน  
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
 

สาระสําคัญโดยยอ 
-ไมมี- 

 

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
 -ไมมี- 

ระเบียบวาระที่ 4.9   เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี 
 

สาระสําคัญโดยยอ 
 -ไมมี- 

 

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
-ไมมี- 
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ระเบียบวาระที่ 4.10  เรือ่งนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีและผูชวยอธิการบดี 
 

ระเบียบวาระที่ 4.10.1  เรื่องนําเสนอเพ่ือทราบจากรองอธิการบดีฝายบริหาร 
 

สาระสําคัญโดยยอ 
 หนวยตรวจสอบภายในของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดสงรายงานผล  

การตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการระหวางป (รอบ 6 เดือน) ประจําป 2553 ในหัวขอตาง ๆ 
โดยสรุปดังนี้ 

1. แสดงรายละเอียดของกฎบัตรที่ทําสงหนวยตรวจสอบภายในของสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  ประกอบดวยสวนราชการ 6 แหง มหาวิทยาลัยทั้งหมด 40 แหง และ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แหง ซึ่งเปนรายละเอียดของปที่ไดจัดทํากฎบัตร ในสวนของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาไดจัดทําและสงในป 2553 (ลําดับที่ 15) 

2. แสดงรายละเอียดของแผนการตรวจสอบภาพรวมของมหาวิทยาลัยและจัดสง
รายงานผลการตรวจสอบประจําปงบประมาณ 2553 (รอบ 6 เดือน) ใหกับหนวยตรวจสอบภายใน
ของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาไดกําหนดชวงเวลาการตรวจสอบต้ังแตเดือน
ตุลาคม 2552- เดือนกันยายน 2553  ซึ่งอยูในระหวางการตรวจสอบจึงยังไมไดรายงานผล             
การตรวจสอบ 

3. ผลการตรวจสอบที่เปนขอคนพบและขอเสนอแนะ ประกอบดวย ดานการเงิน       
การบัญชี การพัสดุ ยานพาหนะ 

4. รายงานผลการเบิกจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ 2553 (รอบ 6 เดือน)  
ต้ังแตเดือนตุลาคม 2552-เดือนมีนาคม 2553 (มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ลําดับที่ 33) 
 

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 

รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 4.10.2  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา 
 

สาระสําคัญโดยยอ 
กองนโยบายและแผนไดจัดทํางบประมาณการรายรับและกรอบวงเงินงบประมาณ 

รายจายประจําป 2554  ไดจัดทําสรุปผลกรอบวงเงินมียอดเงินจํานวน 293,647,730 บาท และ        
ในวันพุธที่ 15  กันยายน  2553  เปนการประชุมสภามหาวิทยาลัยจะนําเสนอวาระเพื่อพิจารณา      
ขออนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2554 เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อขอความ
เห็นชอบตอไป  ซึ่งรายละเอียดโครงการจะนําเสนอในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ตอไป 

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
 รับทราบ   

 

ระเบียบวาระที่ 4.10.3  เรื่องนําเสนอเพ่ือทราบจากรองอธิการบดีฝายวิชาการ 
 

สาระสําคัญโดยยอ 
         ขอความอนุเคราะหคณบดีพิจารณาประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

เร่ือง แนวปฏิบัติการดําเนินการจัดสหกิจศึกษา พ.ศ. 2553  เพื่อเปนแนวทางสงเสริมข้ันตอน          
การปฏิบัติตามมาตรฐานซ่ึงไดดําเนินการอยูในขณะนี้ โดยมีเนื้อหาหลักการจัดสหกิจศึกษา  และแนว
ปฏิบัติการดําเนินการจัดสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัย ซึ่งขณะนี้มีหลายคณะเสนอหลักสูตรบรรจุ    
อยูในแผนแตยังมีปญหาเร่ืองคําอธิบายรายวิชาสหกิจศึกษาเขียนมาแตกตางกัน  ซึ่งสวนกลางรับ
ดําเนินการจัดทําใหและจะนําเสนอใหคณะเห็นชอบ  สําหรับประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา เร่ืองแนวปฏิบัติการดําเนินการจัดสหกิจศึกษาเปนเพียงแนวทางที่จะสงเสริมใหมี
การดําเนินการเร่ืองสหกิจศึกษา  ซึ่งรายละเอียดไดนําขอมูลจากคณะวิทยาศาสตรฯ  และคณะ
วิทยาการจัดการที่เคยมีเอกสารในการสัมมนา  และสวนกลางจะชวยเร่ืองการจัดการศึกษา เชน     
คําอธิบายรายวิชา  การประเมินผล  และการดําเนินการเพื่อใหสัมฤทธ์ิผล 

 ประธานสรุปแนวปฏิบัติ  คือ 
 สหกิจศึกษาถือเปนสวนหนึ่งของหลักสูตรการจัดการศึกษา  ในการดําเนินการของคณะ

ที่จะจัดสหกิจศึกษาใหทําเปนโครงการโดยใหเปนสวนหนึ่งของการพัฒนาหลักสูตร  ใหมีแนวทาง   
การพิจารณาและกระบวนการปฏิบัติใหสอดคลองกันเปนไปตามหลักเกณฑ 

 

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
  รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 4.10.4   เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝายวิจัยและ   
บริการวิชาการ 

สาระสําคัญโดยยอ 
 วันที่ 23  กันยายน  2553  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาจัดใหมีการนําเสนอ
ผลงานวิจัยพิเศษ เร่ือง การผลิตซ้ําทางสังคมท่ีเกี่ยวกับความหมายของพิธีกรรม ซึ่งมีลักษณะ       
การเปรียบเทียบระหวางรูปแบบการมีปฏิสัมพันธของคนในสังคมยุคใหมในเร่ืองของพิธีกรรมและ
ความหมาย ความสัมพันธระหวางคนในยุคปจจุบัน  ณ อาคารบรรณราชนครินทร หองตนโมก      
เวลา 10.00-12.00 น. จึงขอเรียนเชิญคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและคณาจารยโดยใหแตละ
คณะสงรายช่ือผูเขารวมจํานวน 10 ทาน รวมรับฟงการบรรยาย 

 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 

  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 4.10.5  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา 
 

สาระสําคัญโดยยอ 
1.  อาจารยที่มีความประสงคจะนํานักศึกษาออกนอกสถานที่  ขอความอนุเคราะหแจง     

ใหกองพัฒนานักศึกษาทราบและใหมีใบขออนุญาตของผูปกครองไดรับทราบ  โดยแบบฟอรมขอรับ
ไดที่กองพัฒนานักศึกษา 

2.  การแตงกายของนักศึกษา ยังมีนโยบายเดิมคือวันจันทร/อังคาร/พฤหัสบดีและ     
วันศุกรใหนักศึกษาแตงกายชุดนักศึกษา  โดยวันพุธใหนักศึกษาแตงกายชุดพลศึกษาได   

 

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
  รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 4.10.6  เรื่องนําเสนอเพ่ือทราบจากผูชวยอธิการบดีฝายบริหาร 
 

สาระสําคัญโดยยอ 
 การประชุมสภามหาวิทยาลัยคร้ังที่ 9/2553  ฝายอาคารและสถานที่จะบรรจุวาระเร่ือง

การปรับปรุงแผนแมบททางกายภาพ  โดย ผศ.ดร.ณรงค  เหลืองบุตรนาค จากมหาวิทยาลัยขอนแกน
จะเปนผูนําเสนอในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย 

 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
 รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องนําเสนอเพ่ือพิจารณา 
 

ระเบียบวาระที่ 5.1  พิจารณากรอบโครงสรางศูนยฝกปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ 
(อาคารสวนหลวง) 

 

สาระสําคัญโดยยอ 
ตามคําส่ัง ที่ 638/2553  แตงต้ังคณะกรรมการบริหารศูนยฝกปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ

(อาคารสวนหลวง) คณะกรรมการศูนยฝกฯ ไดจัดการประชุมคร้ังที่ 3/2553 ข้ึน  เพื่อพิจารณากรอบ
โครงสรางการปฏิบัติงานของศูนยฝกฯ แลวนั้น 

 

ขอเสนอ / ญัตติ 
         พิจารณากรอบโครงสรางศูนยฝกปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ (อาคารสวนหลวง) 
 

มติที่ประชุม 
1. เห็นชอบการพิจารณากรอบโครงสรางศูนยฝกปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ (อาคารสวนหลวง)

เพื่อนําเสนอสภาวิชาการตอไป   
   ประธานใหขอเสนอแนะ ดังนี้  

1.1 ปรับปรุงพันธกิจ ใหสอดคลองกับลักษณะงานของศูนยฝกปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ 
(อาคารสวนหลวง) ตามประกาศของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เกี่ยวกับการจัดต้ัง
หนวยงานภายใน 

1.2  กําหนดวิสัยทัศนที่ชัดเจน  
1.3 ปรับปรุงโครงสรางใหสามารถทํางานไดรวดเร็วข้ึน 
1.4 ปรับปรุงเปาหมายและกระบวนการใหสอดคลองกับพันธกิจ 
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ระ เ บี ยบวาระที่  5 . 2   พิ จ า รณาแก ไ ขข อ บั ง คับมหาวิ ทย าลั ย ร าชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา วาดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑ 
วิธีการไดมาและอํานาจหนาที่ของหัวหนาภาควิชา พ.ศ. 
2549  

 

สาระสําคัญโดยยอ 
จากขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา  วาดวยคุณสมบัติ  หลักเกณฑ

วิธีการไดมาและอํานาจหนาที่ของหัวหนาภาควิชา พ.ศ. 2549  ขอ 4(4) ไดกําหนดคุณสมบัติของ
หัวหนาภาคไววาตองเปนผูที่ไมอยูระหวางการศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษา  ไมวานอกหรือในเวลา
ราชการ  พิจารณาแลวเห็นวาไมสอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัยที่จะสนับสนุนใหบุคลากร
สายวิชาการทุกคนมีคุณวุฒิระดับดุษฎีบัณฑิต  และระยะเวลาการดํารงตําแหนงดังกลาวมีวาระเพียง 
2 ป (ดํารงวาระติดตอกันไมเกิน 4 ป) เพื่อเปนการเปดโอกาสใหบุคลากรที่มีตําแหนงหัวหนาภาคที่ยัง
ไมมีคุณวุฒิดังกลาวไดมีโอกาสพัฒนาตนเองโดยใชเวลานอกราชการ  จึงขอเสนอใหแกไขขอบังคับ
ดังกลาวโดยกําหนดใหหัวหนาภาคสามารถศึกษาตอนอกเวลาราชการได 
 

ขอกฎหมาย 
ข อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  วาดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑวิธีการ

ไดมาและอํานาจหนาที่ของหัวหนาภาควิชา พ.ศ. 2549  ขอ 4(4) ระบุวา ตองเปนผูที่ไมอยูระหวาง
การศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษา  ไมวานอกหรือในเวลาราชการ 

 
ขอเสนอ / ญัตติ 

         พิจารณาแกไขขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวยคุณสมบัติ 
หลักเกณฑ วิธีการไดมาและอํานาจหนาที่ของหัวหนาภาควิชา พ.ศ. 2549  
 

มติที่ประชุม 
 ใหคงไวตามขอบังคับฉบับเดิม  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย

คุณสมบัติ หลักเกณฑ  วิธีการไดมา  และอํานาจหนาที่ของหัวหนาภาควิชา พ.ศ. 2549  
 
 
 
 



 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  คร้ังที่  17 
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ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องอ่ืนๆ 
 

ระเบียบวาระที่  6.1  กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  
                           ครั้งที่ 17/2553 

 

สาระสําคัญโดยยอ 
เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนําเสนอปฏิทินเพื่อหารือเร่ืองกําหนด      

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คร้ังที่ 17/2553   
 

ขอเสนอ/ญัตติ    
ขอความเหน็ชอบกําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลัย คร้ังที ่17/2553            

วันอังคารที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2553  เวลา 13.30 น. ณ หองประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยธุยา 

 
มติที่ประชุม 
 รับทราบ 

 
ปดประชุมเวลา เวลา  18.00 น. 
รศ.วันทนยี  แสนภักดี             ผูตรวจบันทกึการประชุม 
นางสาวภัครินทร  ภิญญา                    ผูบันทกึการประชุม 
นางสาวนงคราญ  ปนแกว                    ผูบันทกึการประชุม 
นางสาวปยะนชุ  แสงมะฮะหมัด        ผูบันทกึการประชุม
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