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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
คร้ังที่ 10/2554 

วันพุธที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2554 เวลา 13.30  18.30 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. นายจิรศักดิ์ ชุมวรานนท รองอธิการบดฝีายวางแผนและพฒันา กรรมการ 
5. ดร.ชิดชัย สนั่นเสียง รองอธิการบดฝีายวิจัยและบริการวิชาการ กรรมการ 
6. นายสุนทร โภชฌงค รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา กรรมการ 
7. นายทวีศักดิ์ จริตควร ผูชวยอธิการบดีฝายบริหาร กรรมการ 
8. ดร.อมรรัตน สนั่นเสียง คณบดีคณะครุศาสตร กรรมการ 
9. นายศุภฤกษ แกวศรีงาม (แทน)คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร กรรมการ 
10. รศ.ลํายอง ปลั่งกลาง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 
11. รศ.ดร.นพวรรณ ธีระพันธเจริญ คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กรรมการ 
12. น.ส.ณิศรา ประดิษฐดวง (แทน)ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กรรมการ 
13. นายชัยพฤกษ ชูดํา ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี 

สารสนเทศ กรรมการ 
14. ดร.รวีวัตร สิริภูบาล ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา กรรมการ 

ผูไมมาประชุม 
ผศ.พันทิพา มาลา ผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา ติดราชการ 

ผูเขารวมประชุม 
1. นางสุนทรี โพธิกุล ผูอํานวยการกองกลาง 

2. นางเกษรา ศรีวิเชียร หัวหนาสํานักงานสถาบันวิจัยและพัฒนา 

3. ผศ.ดร.ยุวดี วงษทน ประธานคณะทํางานศูนยฝกปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ 

เปดประชุม เวลา 13.30 น. 
ประธานพิจารณาจํานวนกรรมการที่มาประชุมและเห็นวาครบองคประชุมแลวจึงเปดการประชุม 

และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม
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ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ 

ระเบียบวาระที่ 1.1 การเลื่อนประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2554 

สาระสําคัญโดยยอ 
การขอเลื่อนวันนัดประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย จากวันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 

2554 เปนวันพุธที่ 27 เมษายน 2554 เนื่องจากมีเหตุความจําเปนหลายประการที่ตองพิจารณาดําเนินการ 
โดยเรงดวน 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 

รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 1.2 Invitation Letter : University Presidents from Developing 
Countries 

สาระสําคัญโดยยอ 

หนังสือเชิญรวมสัมมนา University Presidents from Developing Countries, 
ณ เมือง หนานฉาง ประเทศจีน ขอแจงใหทราบวาทางสถานฑูตจีนโดยรัฐบาลประเทศจีนไดจัดสรรทุน 
ใหกับอธิการบดีมหาวิทยาลัยในประเทศกําลังพัฒนา ประเทศละ 1 ทุน ใหไปรวมโครงการสัมมนาตั้งแต 
วันที่ 121 พฤษภาคม 2554 โดยมีเงื่อนไขอายุไมเกิน 50 ป ซึ่งมีอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พระนครศรีอยุธยาที่ เขาเงื่อนไขดังกลาว ที่ประชุมอธิการบดีไดสงช่ือเขารวมสัมมนาและทาง 
มหาวิทยาลัยหนานฉางไดตอบกลับมาตามสําเนาหนังสือที่แจง ซึ่งสถานทูตจีนเปนผูจัดการเรื่อง 
ตั๋วเครื่องบินและให เดินทางไปถึงกอนวันที่ 1 พฤษภาคม 2554 ซึ่ งไดแจ งกับทางผูจัดแลว 
ถึงการที่จะตองเดินทางกลับมารวมงานพิธีรับปริญญาในวันที่ 810 พฤษภาคม 2554 และเดินทาง 
กลับไปที่ประเทศจีนในวันที่ 11 พฤษภาคม 2554 เพื่อเขารวมสัมมนาตอจนถึงวันที่ 21 พฤษภาคม 
2554 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 

รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 1.3 มหาวิทยาลัยการทองเที่ยวเว ขอเชิญอธิการบดีรวมงาน 
สาระสําคัญโดยยอ 

มหาวิทยาลัยการทองเที่ยวเวไดมีหนังสือเชิญอธิการบดีไปรวมงานและรวมเจรจาเกี่ยวกับ 
ความรวมมือและแลกเปลี่ยนระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากับวิทยาลัยการทองเที่ยวเว 
โ ด ย ไ ด ม อ บ ห ม า ย ค ณ บ ดี ค ณ ะ วิ ท ย า ก า ร จั ด ก า ร เ ป น ผู แ ท น   กํ า ห น ด ก า ร คื อ วั น ที่ 
1 4 พฤษภาคม 2554 โดยมีผูรวมเดินทาง 3 คน คือ รศ. สุมนา พูลผล อาจารยรุงเรือง ทองศรี 
และอาจารยชุมพล  พืชพันธไพศาล 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 1.4 มหาวิทยาลัยเตรียมสถานที่เพื่อพิธีซอมรับปริญญาบัตร 
สาระสําคัญโดยยอ 

มหาวิทยาลัยขอแจงใหคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยไดรับทราบเกี่ยวกับการที่ได 
มอบหมายใหคนงานเตรียมการปรับปรุงพื้นที่และตกแตงสถานที่ภายในมหาวิทยาลัย และขออภัยใน 
ความไมสะดวกเกี่ยวกับการดําเนินงานของคนงาน  มหาวิทยาลัยพยายามเรงงานใหเสร็จทันพิธีซอมรับ 
ปริญญาบัตร

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระที่ 2.1 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 9/2554 

สาระสําคัญโดยยอ 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยไดมีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

ครั้ งที่ 9/2554 เมื่อวันอังคารที่ 19 เมษายน 2554 ณ หองประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พระนครศรีอยุธยา 

ขอเสนอ/ญัตต ิ
ขอรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้ งที่ 9/2554 

เมื่อวันอังคารที่ 19 เมษายน 2554 ณ หองประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 9/2554 โดยไมมีการแกไข
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 9/2554 

ระเบียบวาระที่ 3.1 รายงานขอมูลการดําเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

สาระสําคัญโดยยอ 
เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย นําเสนอขอมูลการดําเนินงานและผลการ 

ปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2554 โดยไดแจงและมอบให 
หนวยงานและบุคคลที่เกี่ยวของดําเนินการตามมติแลว 

ความเปนมา/เรื่องเดิม/ขอเท็จจริง 
1. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยไดมีมติกําหนดเปนแนวปฏิบัติใหเลขานุการนําเสนอ 

ที่ประชุมเพื่อทราบความคืบหนาหรือขอมูลการดําเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติทุกครัง้โดยบรรจเุปน 
เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งกอนดวย 

2. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มีการประชุมครั้งที่ 10/2554 เมื่อวันพุธที่ 27 
เมษายน 2554 เวลา 13.30 น. ณ หองประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  โดยมีสาระ 
ตามรายงานการประชุมฯ ในระเบียบวาระที่ 2 

3. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มีการประชุมครั้งที่ 10/2554 เมื่อวันพุธที่ 27 
เมษายน 2554 โดยมอบหมายใหฝายเลขานุการแจงไปยังหนวยงานและบุคคลที่เกี่ยวของปฏิบัติตามมติ 
ที่ประชุมในระเบียบวาระที่ 3 

มติท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 3.2 เรื่องสืบเนื่องแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการ 
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา การประเมินรอบที่ 2 ( 1 เมษายน – 30 กันยายน 2554) 

สาระสําคัญโดยยอ 
การประเมินในรอบที่ 2 (1 เมษายน – 30 กันยายน 2554) จะตองมีการมอบหมายงานและ 

ประเมิน ซึ่งจะตองใชแบบประเมินแบบใหมและหลักเกณฑใหม  ดังนั้นจึงตองมีการปรับปรุงแบบ 
ประเมินใหม เนื่องจากการประเมินรอบที่ 1 ที่ผานมา (ใชแบบประเมินเดิม) มีหัวหนาสวนราชการ 
บางสวนแจงวาประเมินลําบากเนื่องจากเปนนามธรรม  ดวยเหตุน้ีจึงเสนอใหหัวหนาสวนราชการทุกสวน 
ไดแจงความตองการที่จะแกไขแบบประเมินวาตองการที่จะแกไขอยางไรใหตรงกับความตองการ 
ของสวนราชการเพื่อทําจะประมวลและนํามาจัดทําเปนแบบประเมินสําหรับชวงรอบที่ 2 ใหแลวเสร็จ 
ภายในเดือนพฤษภาคม เพื่อแจงใหบุคลากรไดทราบโดยทั่วกัน มอบหมายคณบดี/ผูอํานวยการ/ 
สถาบัน/สํานัก  แจงขอมูลมายังกองกลาง มอบหมายกองกลางโดยงานบุคคลทําการรวบรวม/ 
ประมวลผล/สรุป และนํามาปรับปรุงแบบประเมินฉบับใหม
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มติท่ีประชุม 
ที่ประชุมเห็นชอบกับขอเสนอที่ใหหัวหนาสวนราชการไดแจงขอมูลเกี่ยวกับความตองการ 

ปรับปรุงแกไขแบบประเมินแลวนําสงมาที่กองกลาง โดยงานบุคคลทําการรวบรวม/ประมวลสรุป และ 
ปรับปรุงแบบประเมินนําเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา  โดยใหคณะสงภายใน 
เวลา 2 สัปดาห สัปดาหถัดไปใหกองกลางประมวลนําเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยตอไป 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.1 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะครุศาสตร 

สาระสําคัญโดยยอ 
1. วันที่ 2529 เมษายน 2554 ฝายฝกประสบการณจัดอบรมการเตรียมความพรอม 

ใหกับนักศึกษาช้ันปที่ 5 กอนออกฝกประสบการณ โดยเชิญวิทยากรอาจารยภายในมหาวิทยาลัยและ 
บุคคลากรภายนอกมาอบรมใหความรูแกนักศึกษา กอนออกฝกประสบการณในวันที่ 16 พฤษภาคม 
2554 

2. วันที่ 26 เมษายน 2554 เปนการสอบสัมภาษณนักศึกษารอบที่ 2 มีนักศึกษามาสอบ 
สัมภาษณในอันดับแรกของคณะครุศาสตรซึ่งสมัครไวจํานวน 687 คนมาสอบจํานวน 557 คน ขาดสอบ 
จํานวน 130 คน ซึ่งอยูระหวางดําเนินการตรวจในรายวิชาวัดแววความเปนครู 

3. วันที่ 1 4 พฤษภาคม 2554 คณาจารยคณะครุศาสตรจํานวน 15 คน จะเดินทางไปยัง 
วิทยาลัยครูหลวงพระบาง เพื่อหารือเรื่องความรวมมือตอยอดจากคณะวิทยาศาสตรที่ไดดําเนินการติดตอ 
ไวแลวในเบื้องตนเพื่อใหมีความรวมมือ  เพื่อหากิจกรรมตอยอดครูที่วิทยาลัยครูหลวงพระบางไดมา 
พัฒนาในเรื่องสื่อ  และศึกษาเรียนรูในโรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เปน 
เวลาประมาณ 710 วัน 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.2 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

สาระสําคัญโดยยอ 
หลักสูตรสหวิทยาการอิสลาม โดยรองคณบดีฝายวิชาการ คณะมนุษยศาสตรฯ ขอยืนยันวา 

ไดจัดทํา มคอ. 2 เสร็จเรียบรอยแลว คาดวาจะขออนุญาตเปดสอนไดทันปการศึกษา 2555 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 4.3 เรือ่งนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดคีณะวิทยาการจัดการ 

สาระสําคัญโดยยอ 

1. นักศึกษาออกฝกประสบการณตั้งแตวันที่ 1 มีนาคม ถึง 20 พฤษภาคม 2554 ระหวาง 
นี้อาจารยอาจจะตองใชรถมหาวิทยาลัยเพื่อนิเทศนักศึกษา 

2. วันที่ 26 เมษายน 2554 ทําการสอบสัมภาษณนักศึกษาอันดับที่ 1 มีนักศึกษาจํานวน 
221 คน  อันดับที่ 2 จํานวน 90 คน 

3. การหารือรวมกับอาจารยเกี่ยวกับการที่มีนักศึกษาสมัครเรียนจํานวนนอยลง ซึ่งคณะได 
จัดทําหลายรูปแบบแลวรวมทั้งใหอาจารยเดินสํารวจเพื่อพูดคุยและประชาสัมพันธกับนักศึกษาดวย 
ตนเอง  ในการนี้ไดจัดทําโบวชัวรและทําการประชาสัมพันธเพิ่มใหมากยิ่งข้ึนดวย 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.4 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

สาระสําคัญโดยยอ 
1. การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร 

การพัฒนาหลักสูตร จํานวน 3 หลักสูตร คือ 
1. หลักสูตร ทล.บ. การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
2. หลักสูตร วท.บ.พืชศาสตร 
3. หลักสูตร วท.ม.วิทยาศาสตรศึกษา 
การปรับปรุงหลักสูตร จํานวน 10 หลักสูตร คือ 
1. ทล.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2. วท.บ.เกษตรศาสตร 
3. วท.บ. ชีววิทยาประยุกต 4. วท.บ.เคมี 
5. วท.บ.ฟสิกส 6. วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ 
7. วท.บ.สาธารณสุขชุมชน 8. วท.บ.อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
9. วท.บ.คหกรรมศาสตรทั่วไป 10.วท.บ.วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร 

สวนหลักสูตรที่ผานการเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยไมไดนํามากลาวถึง  ซึ่งยังเหลืออีกจํานวน 
10 หลักสูตรที่อยูระหวางการพัฒนาคาดวาจะนําเขาสภาวิชาการทันในป 2554 เพื่อจะใหสามารถเปดรับ 
นักศึกษาทันในป 2555 

2. ความกาวหนาในการของบสนับสนุน DPL สํานักงบประมาณไดแจงใหคณบดีคณะ 
วิทยาศาสตรฯ ไดดําเนินการแกไขโดยลดจํานวนวงเงินลงและลด VAT ลง เหลือวงเงินประมาณ 1,700,000 
บาทใหเสนอไปใหมทั้งที่ สกอ. และสํานักงบประมาณแลวคาดวาจะไดรับการสนับสนุนทั้งหมด



การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ครั้งที่ 11 

[28] 

3. การดําเนินงานตามมติของสภามหาวิทยาลัยเกี่ยวกับเรื่องวิศวกรรมไฟฟา  ในวันที่มีการ 
สัมภาษณไดเชิญผูสมัครเรียนเขามาทั้งหมดจัดทําในภาคเชาและภาคบาย เพื่อช้ีแจงใหทราบวาสาขานี้ไมไดมี 
การนําเสนอหลักสูตรไปรับรองปริญญาจากนั้นไดเสนอใหอาจารยชาญณรงค นอยบางยางไดช้ีแจงรายละเอียด 
กับนักศึกษาและมีเอกสารใหกับนักศึกษาหรือผูสมัครเรียนลงลายมือช่ือโดยมีขอความใหรับทราบวาหลักสูตรนี้ 
เปนไปตามเกณฑมาตรฐานของ สกอ. แตเนนในเรื่องของวิศวกรรมไฟฟาในสาขาอิเล็กทรอนิกส  ซึ่งไดสอบถาม 
เพื่อทบทวนวาไดเขาใจตรงกันหรือไม  มีใครตองการจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม ซึ่งนักศึกษาก็ไมมีผูสงสัยหรือ 
สอบถามแตอยางใด  ในการนี้ไดมีการอัดเทปและวิดีโอไวดวย  ในสวนของเอกสารใหนักศึกษาไดรับทราบได 
จัดทํา 2 ใบ  โดยใหนักศึกษาเก็บสวนหนึ่งไวและอีกสวนหนึ่งไดใหสาขาวิชาเปนผูเก็บไว 

4. วันที่ 25 เมษายน 2554 มีการประชุมเพื่อซักซอมความเขาใจในการปฏิบัติหนาที่ในพิธีรับ 
พระราชทานปริญญาบัตรลวงหนาในสวนที่คณะวิทยาศาสตรฯ รับผิดชอบ 

5. กิจกรรมที่จะเพิ่มยอดนักศึกษาในวันที่สัมภาษณ พบวา มีเด็กขาดไปจํานวน 1015 เปอรเซ็นต 
สวนที่ทําไดคือใหเปดรับสมัครรอบที่ 3 รวมถึงวิธีการที่จะคัดเลือกนักศึกษาที่พลาดหวังจากคณะครุศาสตร 
รวมทั้งที่เลือกอันดับ 3 ดวย  ทั้งนี้คณะไดจัดทําโบวชัวรและอาจารยทําประชาสัมพันธเพื่อแนะนําแกนักศึกษา 
ในการเลือก และการแกไขปญหาระยะยาวไดวางแผนกับคณะในการรณรงคและทําการประชาสัมพันธกับ 
โรงเรียนโดยตรงและออกสื่ออื่นๆ อาทิ วิทยุชุมชนหรือเอทีวี ในการดําเนินการแกไขตอไป 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.5 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา 

สาระสําคัญโดยยอ 
 ไมมี  

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
 ไมมี  

ระเบียบวาระที่ 4.6 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

สาระสําคัญโดยยอ 
วันที่ 20 เมษายน 2554 ไดเขารวมประชุมช้ีแจงเรื่องฐานขอมูลของนักศึกษา โดยในปนี้ 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จะมีการปรับปรุงโครงสรางของฐานขอมูลโดยเพิ่ม 
สาระสําคัญในเรื่องฟวรูปภาพของนักศึกษา ดังนั้นมหาวิทยาลัยจะตองสงฟวรูปภาพของนักศึกษาทุกคน 
ที่จะเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยโดยมีขนาด 200 X200 ฟกเซลล  ความละเอียด 300 dpi และมีการ 
ปรับปรุงดาตาดิชชันนารีคําอธิบายในบางฟวของฐานขอมูลบุคลากร เพราะเนื่องจากมหาวิทยาลัยมีการ 
ปรับระบบบริหารราชการใหมจากซีเปนแทง  ดังนั้น สกอ. จะมีฐานขอมูลที่มหาวิทยาลัยเคยจัดสงทุกป
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มีฟ วการปรับปรุ ง ฐานข อมูลอยู ตลอด ซึ่ งมีคณะกรรมการจากหลายมหาวิทยาลัย เช น 
มหาวิทยาลัยมหิดลไดสอบถามวาทําไมไมใหลิงคขอมูลจากทะเบียนราษฎรโดยตรง  ไดรับคําช้ีแจงวา 
จากเดิมไมมีฟวรูปภาพในฐานขอมูลของ สกอ. เนื่องจากปที่ผานมามีเรื่องของนักศึกษาตีกันจํานวนมาก 
แลวมีการขอขอมูลนักศึกษา ซึ่งมหาวิทยาลัยไมมีรูปนักศึกษาใหในฐานขอมูลประวัติ  จึงไดขอเพิ่มโดย 
ในการนี้จะตองไลทเปนซีดีจัดสงใหอีกดวย  เนื่องจากขนาดรูปเมื่อรวมแลวมีจํานวนใหญมากจึงตอง 
จัดสงเปนดีวีดีใหอีกครั้ง โดยปกติมหาวิทยาลัยจะจัดสงผานออนไลตอยูแลว  สาระสําคัญคือการปรับ 
รูปแบบแลวเปนที่กังวลของหลายมหาวิทยาลัยซึ่งบางครั้งระบบฐานขอมูลไมรองรับ 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.7 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

สาระสําคัญโดยยอ 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง เกณฑมาตรฐานของหลักสูตร 

ฝกอบรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ดวยสถาบันวิจัยและพัฒนาไดดําเนินการเรื่องดังกลาว 
และในวันที่ 25 เมษายน 2554 ไดเรียนเชิญคณะทั้ง 4 คณะซึ่งไดรับความรวมมือจากคณะครุศาสตร 
คณะวิทยาศาสตรฯ และคณะวิทยาการจัดการ เขามารวมพิจารณาในสวนของเกณฑมาตรฐานตางๆ 

นางเกษรา  ศรีวิเชียร หัวหนาสํานักงานสถาบันวิจัยและพัฒนา กลาววา  จากการที่ 
มหาวิทยาลัยมอบหมายใหสถาบันวิจัยและพัฒนา ศึกษารวบรวมเกี่ยวกับเกณฑมาตรฐานของหลักสูตร 
ฝกอบรมเพื่อนํามาพัฒนาเปนเกณฑมาตรฐานของหลักสูตรฝกอบรมของมหาวิทยาลัย และใหรวบรวม 
ขอมูลโครงการฝกอบรมที่ผานมา  โดยรวบรวมตัวอยางเกณฑมาตรฐานจากสถาบันตางๆ ที่ทําไวเพื่อ 
จัดทํา (ราง) นําเรียนรองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ และปรับแกตามที่ทานไดใหคําแนะนํา 
และไดนําเสนอในการประชุมรวมกับคณบดีในวันที่ 25 เมษายน 2554 เวลา 18.00 น. เพื่อพิจารณา 
รวมกันอีกครั้งหนึ่ง  โดยจะนําเสนอมหาวิทยาลัยพรอมดวยรายละเอียดหลักสูตรฝกอบรมที่มหาวิทยาลัย 
ไดจัดทําไปแลวซึ่งอยูระหวางดําเนินการรวบรวมขอมูลยอนหลังตั้งแตปงบประมาณ 2551 คาดวาจะแลว 
เสร็จตามกําหนดภายในวันที่ 30 เมษายน 2554 

รองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ กลาววา  เนื่องจากไมไดอยูในการประชุม 
จนถึงชวงทายของการประชุมแตพบวามีขอสังเกตเพิ่มเติม คือ 1. การทํามาตรฐานหลักสูตรไมควรมี 
เกณฑการประเมินเพราะการทําหลักสูตรตองมีทุกประเด็น 2. จะตองมีตัวเพิ่มอีกหรือไม เชน มีเนื้อหา 
และมีวิธีการฝกอบรมหรือไมเนื่องจากเวลาพิจารณาจากโครงการจะเขียนวา “ในการอบรมหลักสูตร.....มี 
วิธีการฝกอบรมทําอยางไร เชน ศึกษา/บรรยาย/แจกเอกสาร เปนตน และคาใชจายควรมีอะไรบาง 
3. เมื่ออบรมหลักสูตร.....ประโยชนที่คาดวาจะไดรับคืออะไร 

นางเกษรา  ศรีวิเชียร หัวหนาสํานักงานสถาบันวิจัยและพัฒนา กลาววา ที่ทานไดให 
ขอสังเกตไวเบื้องตนในเรื่องงบประมาณ ในที่ประชุมโดยคณบดีไดใหขอสังเกตเกี่ยวกับเรื่องของ 
งบประมาณที่พิจารณารวมกันชวงแรกไมมีปรากฏ  และในสวนของเนื้อหามีการปรับแกโดยใหระบุ



การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ครั้งที่ 11 

[210] 

เนื้อหาหลักสูตรภาคทฤษฎีและปฏิบัติรวมทั้งจํานวนระยะเวลาที่มีการปรับเพิ่มในชวงทายหลังจากที่ทาน 
ไดใหขอสังเกตเรื่องงบประมาณ 

รองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ กลาววา ตองการใหคณะกรรมการบริหาร 
มหาวิทยาลัยไดใหขอสังเกตเพื่อปรับรายละเอียดลงไป  เพื่อใหครอบคลุมและสามารถใชรวมกันได 
สมบรูณ 

อธิการบด ี กลาววา สถาบันวิจัยแจงใหทราบเบื้องตนถึงการดําเนินการ และหลังจากนี้จะ 
นําเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอีกครั้งหนึ่ง  ในสวนความคิดเห็นและขอสังเกตมอบหมาย 
สถาบันวิจัยและพัฒนานําขอสังเกตไปดําเนินการเพิ่มเติมตอไป  และเจตนาที่ใหดําเนินการในเรื่อง 
ดังกลาว คือ 

1. การที่มหาวิทยาลัยมอบหมายใหสถาบันวิจัยและพัฒนาเปนหนวยงานหลักในการจัดทํา 
เกณฑมาตรฐานของหลักสูตรฝกอบรม มีหนาที่หลักและรับผิดชอบหลักในสวนของการดําเนินการดังนั้น 
จะตองมีระบบในการใหบริการวิชาการที่เปนมาตรฐาน จึงถือวาเปนความเช่ียวชาญของสถาบันวิจัยและ 
พัฒนา ที่ตองศึกษา คนควา ตองรวบรวมขอมูลเพื่อใหเกิดความรูความเช่ียวชาญ เพื่อที่จะนําเสนอได 
อยางมีเหตุมีผลโดยคณะกรรมการบริหารจะเปนผูพิจารณาใหความเห็นชอบ 

2. ในการกําหนดเกณฑมาตรฐานควรกําหนดหลักเกณฑใหละเอียด มีความชัดเจน เปน 
รูปธรรม เมื่อนําไปใชในการตรวจสอบจะสามารถทําไดงาย และมีขอเสนอวา (ราง) เกณฑมาตรฐานของ 
หลักสูตรฝกอบรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ยังคงกวางไปควรมีความชัดเจนมากกวานี้โดย 
พิจารณาดูจากหลักสูตรอบรมตางๆ ที่มีอยูวามีประเด็น มีขอที่จะตองพิจารณาอยางไรบาง และที่สําคัญ 
ที่สุดคือตัวช้ีวัดและเปาหมายของมหาวิทยาลัยคืออะไร ควรเนนนํ้าหนักของตัวช้ีวัดเปนเรื่องสําคัญ 

3. เกณฑมาตรฐานของหลักสูตรฝกอบรมคราวนี้เนื่องจากเปนเรื่องการพัฒนาครั้งแรก 
จึงยังไมสมบูรณแตใหมีจุดเริ่มตนข้ึนกอน 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.8 เรื่องนาํเสนอเพือ่ทราบจากผูอํานวยการสํานกังานคณะกรรมการบณัฑติศกึษา 

สาระสําคัญโดยยอ 
 ไมมี  

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
 ไมมี 
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ระเบียบวาระที่ 4.9 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี 

สาระสําคัญโดยยอ 
1. สํานักเสริมศึกษาและบริการสังคม หนังสือเลขที่ ศธ 0516.34/ว 889 ลงวันที่ 11 

เมษายน 2554 เรื่อง ขออนุมัติใหบุคลากรเขารวมโครงการฝกอบรม หลักสูตร “การบริหารงาน 
อุดมศึกษาระดับสูง” รุนที่ 1 

2. สํานักศิลปากรที่ 3 พระนครศรีอยุธยา  หนังสือเลขที่ วธ 0417/737 ลงวันที่ 12 
เมษายน 2554 เรื่อง  ขออนุญาตใชพื้นที่ทําการขุดแตงออกแบบบูรณะและปรับปรุงภูมิทัศน 
โบราณสถาน 

3. การใชพื้นที่ทําการขุดแตงออกแบบบูรณะและปรับปรุงภูมิทัศนโบราณสถาน 
4. การกอสรางอาคารเรียนคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  จํานวน 1 

อาคาร ขอนําเสนอเปนวาระเพื่อพิจารณา ในระเบียบวาระที่ 5.6 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชมุ 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.10 เรือ่งนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีและผูชวยอธกิารบดี 
ระเบียบวาระที่ 4.10.1 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝายบริหาร 

สาระสําคัญโดยยอ 

ไมมี 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 

ไมมี 

ระเบียบวาระที่ 4.10.2 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดฝีายวางแผนและพฒันา 

สาระสําคัญโดยยอ 
1. Gyeongju University มีความประสงคขอทําบันทึกความเขาใจกับมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พรอมทั้งเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย ในวันที่ 30 เมษายน 2554 
อธิการบด ี กล าวว า เนื่ องจากเปนความสัมพันธดั้ ง เดิม โดยจุดเริ่ มตน คือ 

คณะมนุษยศาสตรฯ มอบหมายใหคณะมนุษยศาสตรฯ เปนหลักในการพบปะตอนรับตามกําหนดการใน 
ครั้งนี้  ผนวกกับคณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการทองเที่ยว มอบหมายผูบริหารของทั้ง 2 คณะอยู 
รวมพบปะผูบริหารของ Gyeongju University เพื่อที่จะไดหารือการทําความรวมมือหรือการ 
แลกเปลี่ยนตอไป  และมอบหมายรองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนาเปนผูประสานงาน และ 
มอบหมายรองอธิการบดีฝายบริหารและผูอํานวยการกองกลางรวมใหการตอนรับและอํานวย 
ความสะดวก
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2. Elite StudyInTaiwan (ESIT) เปนหนวยงานที่อยูในกระทรวงศึกษาธิการของประเทศ 
ไตหวัน มีหนาที่ใหขอมูลและสนับสนุนเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนในระดับนานาชาติ ไดสงหนังสือมาโดยมี 
วัตถุประสงคเพื่อที่จะประสานงานเกี่ยวกับสถาบันในประเทศไตหวันที่ไดมาตรฐานที่มีช่ือเสียงเพื่อใหมี 
การแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน ขอแจงใหทราบเพื่อที่คณะหรือหนวยงานใดที่มีความประสงคที่จะมีการ 
แลกเปลี่ยนโดยเฉพาะระดับนักศึกษาหรือเจาหนาที่ไมวาจะเปนการศึกษาตอหรือการแลกเปลี่ยนทาง 
วิชาการโดยเฉพาะงานวิจัย  โดยสามารถติดตอสอบถามไดที่ฝายวิเทศสัมพันธ 

3. วันที่ 26 เมษายน 2554 ไดเขารวมประชุมเกี่ยวกับการการขับเคลื่อนการปฏิรูป 
การศึกษาในทศวรรษที่ 2 ในการประชุมซึ่งจัดข้ึนที่ศูนยประชุมแหงชาติสิริกิติ์ 

4. โครงการเตรียมปรับปรุงอาคารซึ่งงบประมาณของการถมบอไดรับอนุมัติจาก 
สภามหาวิทยาลัยแลว  โดยนําเสนอเพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
ดําเนินการดวยวิธีพิเศษในวาระเพื่อพิจารณาตอไป 

5. การปรับปรุงโครงสราง กองนโยบายและแผนมีการปรับเปลี่ยนบุคลากรบางสวน โดย 
เดิมนายสราวุธ  คําสัตย เจาหนาที่งานประกันคุณภาพปจจุบันไดขอโอนยายมาสังกัดในกลุมงานกิจการ 
คณะกรรมการ  โดยกลุมงานประกันคุณภาพมีนางสาวเบญจลักษณ ชิดชาญชัย เปนผูรับผิดชอบงาน 
แทนรวมทั้งเจาหนาที่อื่นสนับสนุนจะมีการเรียกประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพเพื่อแจงใหทราบ 
ถึงปฏิทิน  วิธีการและข้ันตอนตางๆ รวมทั้งสรุปงานตางๆ ที่ตองดําเนินการภายในระยะเวลาที่เหลือ 
จึงขอเรียนใหทราบเพื่อการประสานงานตอไป 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.10.3 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝายวิชาการ 

สาระสําคัญโดยยอ 
1. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตไดรับความเห็นชอบแลว 
2. กองบริการการศึกษาจะจัดอบรมเชิงปฏิบัติการตัวช้ีวัดเกี่ยวกับเรื่องการใหความรู 

PMQA เกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาหลักสูตรภายหลังจากวันที่ 4 พฤษภาคม 2554 จะมีหนังสือแจงไปยัง 
หนวยงานตางๆ ซึ่งแนวทางการพัฒนาหลักสูตรและการเสนอหลักสูตรมีประกาศเดิมอยูจํานวน 2 ฉบับ 
และไดรับบันทึกขอความจากอธิการบดีอีก 1 ฉบับ ซึ่งเปนเรื่องเกี่ยวกับข้ันตอนการเสนอหลักสูตรตอสภา 
มหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา  การดําเนินการที่ผานมาซึ่งทางสาขาวิชานําหลักสูตรเสนอข้ึนมาที่ 
คณะกรรมการประจําคณะแลวทางคณะยังตองประสานงานโดยใสรายละเอียดหรือตรวจสอบตามแนว 
ปฏิบัติที่ไดเสนอไวตามประกาศที่ไดกําหนด  ซึ่งมีคณะวิทยาการจัดการที่จัดสงขอมูลมาโดยละเอียด 
ซึ่งแบบฟอรมข้ันตอนกระบวนการไดนํามาจากแผนผังที่มหาวิทยาลัยกําหนด  เมื่อมีการเรงรัดการ 
ดําเนินการมากทําใหมีขอผิดพลาดไดงาย  ซึ่งไดเตรียมการจัดประชุมใหความรูกับอาจารยที่เปน 
กรรมการพัฒนาหลักสูตรอยู ในขณะนี้   และทั้ ง 4 คณะมีหลักสูตรที่ผานความเห็นชอบจาก 
สภามหาวิทยาลัยแลว  ดังนั้นขอมูลที่จะขึ้นสภาวิชาการตอไปตองมีความเรียบรอยเปนไปตามเกณฑหาก 
ไมครบถวนจะถูกสงกลับคืน
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3. หลักสูตรบัณฑิตศึกษาควรที่จะตองปรับปรุงหลักสูตรแลวรวมถึงศักยภาพดวย 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.10.4 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ 

สาระสําคัญโดยยอ 

1. ระบบการประเมินศักยภาพผลงานวิจัยของสถาบันอุดมศึกษาไทย  ตามที่สํานักงาน 
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ไดดําเนินโครงการนํารองประเมินศักยภาพผลงานวิจัยของ 
สถาบันอุดมศึกษารวมทั้งสิ้น 47 สถาบัน จํานวน 144 หนวยการประเมินมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พระนครศรีอยุธยา  ไดเขารวมโครงการนํารองฯ เครือขายบริหารการวิจัยภาคกลางตอนบนในกลุม ข. 
(สถาบันที่ เนนการผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี) โดย สกอ. ไดเลือกสุมการประเมิน 3 คณะ คือ 
คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
ซึ่งในอนาคตทุกสถาบันอุดมศึกษาไทยตองใชระบบการประเมินศักยภาพผลงานวิจัย  เพื่อเปนขอมูลให 
แตละมหาวิทยาลัยไดรูสถานะของตนเอง 

2. ขอเสนอโครงการทุนสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ตามที่สํานักงาน 
คณะกรรมการการอุดมศึกษา  ไดใหมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นํางบประมาณที่เหลือจาก 
การใหทุนศึกษาตอระดับปริญญาเอกและทุนการทําวิจัยตางประเทศ จํานวน 2,270,000 บาท (สองลาน 
สองแสนเจ็ดหมื่นบาทถวน) พิจารณาทําโครงการตามขอเสนอของ สกอ. จํานวน 2 โครงการ 

2.1 โครงการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนเพื่อรองรับการรวมกลุม 
ประชาคมอาเซียน จํานวน 400,000 บาท (สี่แสนบาทถวน) 

2.2 โครงการวิจัยรวมเชิงบูรณาการ จํานวน 1,870,000 บาท (หนึ่งลานแปดแสนเจ็ด 
หมื่นบาทถวน) ซึ่งแยกออกเปน 3 โครงการ จํานวน 6 เรื่อง คือ 

 โครงการพัฒนาครูของครูโดยผานโครงการวิจัยดานภูมิปญญาทองถ่ิน ของคณะ 
ครุศาสตรจํานวน 1 เรื่อง 

1) การจัดการความรูภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อการพัฒนาสมรรถนะครูของครู 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 โครงการบูรณาการการวิจัยจากฐานภูมิปญญาสูนวัตกรรมดานวิทยาศาสตรและ 
เทคโนโลยี ของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจํานวน 2 เรื่อง 

1) การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอรในการสรางรูปแบบของ 
โบราณสถาน : กรณีศึกษาวัดบรมพุทธาราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

2) ยากันยุงขี้ชาง
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 โครงการสรางโจทยวิจัยที่สอดคลองกับภูมิปญญาทองถ่ิน ของคณะวิทยาศาสตร 
และเทคโนโลยีจํานวน 1 เรื่อง คณะวิทยาการจัดการจํานวน 1 เรื่อง และสถาบันอยุธยาศึกษาจํานวน 
1 เรื่อง 

1) การพัฒนาการผลิตปลาตากแหงโดยใชสารสกัดจากธรรมชาติ 

2) การพัฒนาโจทยวิจัยชุดโครงการวิจัยบูรณาการภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อ 
พัฒนาชุมชน ตําบลสามบัณฑิต อําเภออุทัย  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

3) โครงการหวงโซคุณคา (Value Chain) การทองเท่ียวเทศบาลตําบล 
บานแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

สําหรับโครงการวิจัยรวมเชิงบูรณาการ สกอ. จะประกาศผลวันที่ 2 พฤษภาคม 2554 
ในป 2555 ทาง สกอ. มีงบประมาณใหดําเนินงานตอไปอีก ขอใหทุกคณะไดเตรียมการลวงหนา 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.10.5 เรือ่งนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธกิารบดฝีายกิจการนกัศกึษา 

สาระสําคัญโดยยอ 

1. ฝายกิจการนักศึกษาจัดทบทวนพระราชทานปริญญาบัตรในวันที่ 2 พฤษภาคม 2554 
จะจัดการประชุมคณะกรรมการทั้งหมดเพื่อรับทราบและทําความเขาใจตรงกัน  และวันที่ 34 
พฤษภาคม 2554 จะทบทวนการซอมอาจารยตนแบบ 

2. สถาบันอยุธยาศึกษาไดมีหนังสือกําหนดการแจกใหกับคณะกรรมการบริหาร 
มหาวิทยาลัย ในวันที่ 2829 เมษายน 2554 จะมีพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู เฉลิมพระเกียรติ 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว หากทานใดไมสามารถรวมขบวนแหไดขอใหสงตัวแทนเขารวมพิธีแหและ 
แจงสถาบันอยุธยาศึกษาดวยจักเปนพระคุณยิ่ง  และขอเชิญผูบริหารรวมงานในครั้งนี้ดวย จึงขอเรียน 
เชิญไว ณ โอกาสนี้ 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 4.10.6 เรื่องนําเสนอเพือ่ทราบจากผูชวยอธิการบดฝีายบริหาร 

สาระสําคัญโดยยอ 

วันที่ 26 เมษายน 2554 ไดรับมอบหมายเขารวมประชุมโครงการลดอุบัติเหตุบนทองถนน 
โดยกรมตํารวจ มีจํานวน 3 จังหวัดที่เขารวมประชุมสัมมนา คือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัด 
อางทอง  และจังหวัดลพบุรี ซึ่ งมี คุณโกสินทร   หินเทา  และทีมงานคณาจารยนักวิจัยจาก 
มหาวิทยาลัยมหิดลไดขอสรุปวา  งานที่ผานมาอุบัติเหตุบนทองถนนลดลงไดจริงจากเทศกาลเดิมหรือ 
รวมทั้งปแตยังเปนการแกปญหาที่ปลายเหตุ  สาเหตุเนื่องจากสถิติที่โรงพยาบาลกับที่วัดอยูในชวงอายุ 
1525 ป  ซึ่งที่ประชุมพิจารณาวาเกิดจากปญหาพฤติกรรมของคนคือ 1. วัยรุน 2. สิ่งแวดลอม เชน 
ถนนโคง ทางแยก 3. ผูผลิตสินคาคือการโฆษณาความเร็วของรถ  ทําใหเกิดปญหา  ที่ประชุมพิจารณา 
วาการบูรณาการทางความคิดที่จะแกปญหาเพื่อลดอุบัติเหตุทางทองถนน เนื่องจากผลเสียหายที่เกิดข้ึน 
ในระบบนี้ตอปมีมูลคามากกวาหนึ่งแสนลานบาท และไมมีผูที่รับผิดชอบที่แนนอนทําใหฐานขอมูลที่ได 
ไมตรงกันผลจากการประชุมสรุปไดวาจะเปนการผลักดันใหกับรัฐบาลที่จะมอบหมายใหหนวยงานใดเปน 
ผูรับผิดชอบในเรื่องดังกลาวอยางแทจริงในการประสานงาน จากการเขารวมประชุมสัมมนาในครั้งนี้มี 
ในสวนที่มหาวิทยาลัยตองมีสวนเกี่ยวของคือเด็กที่บาดเจ็บและตายวัยชวงอายุ 1525 ป เปนชวงอายุที่ 
อยูระหวางกําลังศึกษาในมหาวิทยาลัยและในระดับมัธยมศึกษา  ซึ่งพิจารณาในเรื่องดังกลาวเห็นควร 
ดําเนินการดังนี้ 1.ประสานงานกับฝายกิจการนักศึกษาในทุกภาคการศึกษาควรเชิญตํารวจมาใหความรู 
และอบรมเรื่องวินัยการจราจร 2. ผลักดันใหพื้นที่มหาวิทยาลัยบังคับใสหมวกนิรภัยรอยเปอรเซ็นต 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องนําเสนอเพื่อพิจารณา 

ระ เบียบวาระที่ 5 .1 ขอความเห็นชอบ(ร าง ) ระ เบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พระนครศรีอยุธยา วาดวยการดําเนินการและการหาผลประโยชน ของศูนยฝกปฏิบัติการ 
วิชาชีพธุรกิจ (อาคารสวนหลวง) 

สาระสําคัญโดยยอ 
จากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2554 วันอังคารที่ 25 

มกราคม 2554 เรื่อง (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวยการดําเนินการและ 
การหาผลประโยชน ของศูนยฝกปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ (อาคารสวนหลวง) ทางคณะกรรมการบริหาร 
มหาวิทยาลัย ไดเสนอแนะใหมีขอแกไขรางระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ทางศูนยฝกปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ 
(อาคารสวนหลวง) ไดดําเนินการแกไขเบื้องตน  ตามที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยใหขอเสนอแนะ 
ในเรื่องดังกลาวเรียบรอยแลว
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ขอกฎหมาย 
1. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 13 นอกจากเงินที่กําหนดไว 

ในงบประมาณแผนดินมหาวิทยาลัยมีอํานาจในการปกครอง ดูแล และจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสิน 
ของมหาวิทยาลัย 

2. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547มาตรา 15 บรรดารายไดและ 
ทรัพยสินของมหาวิทยาลัยจะตองจัดการเพื่อประโยชนภายใตวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัย 
ตามมาตรา 7 

ขอเสนอ / ญัตต ิ
ขอความเห็นชอบ(ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย 

การดําเนินการและการหาผลประโยชน ของศูนยฝกปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ (อาคารสวนหลวง) 

มติท่ีประชุม 
มติเห็นควรใหปรับแกไข  โดยมอบหมายนายจิรศักดิ์ ชุมวรานนท รองอธิการบดีฝาย 

วางแผนและพัฒนา และ รศ.ดร.นพวรรณ  ธีระพันธเจริญ คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ชวยตรวจสอบขอซักถามและขอสังเกตในประเด็นตางๆ เพื่อปรับปรุงแกไขตอไป 

ระเบียบวาระที่ 5.2 ขอเสนอคณะกรรมการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรหมวดศึกษาทั่วไป 

สาระสําคัญโดยยอ 
ตามที่หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 ไดรับทราบ 

การใหความเห็นชอบจากคณะกรรมการอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ พ.ศ. 2554 แลวนั้น 
คณะกรรมการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรหมวดศึกษาทั่วไป  ไดมีการประชุมครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 18 
เมษายน 2554 เพื่อหารือแนวทางการบริหารหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไปใหเปนไปตามวัตถุประสงค 
ของหลักสูตรและสามารถพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิตใหเปนไปตามมาตรฐานผลการเรียนรูที่กําหนด 
รายละเอียดดังเอกสารแนบ 

ขอกฎหมาย 
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มาตรา 31 (1) อธิการบดีมีอํานาจ 

และหนาที่ บริหารกิจการของมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศและขอบังคับ 
ของทางราชการและของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ใหสอดคลองกับนโยบายและวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัย 

ขอเสนอ / ญัตต ิ
ขอเสนอคณะกรรมการปรับปรุง/พัฒนาหลกัสูตรหมวดศึกษาทั่วไป 

มติท่ีประชุม 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรหมวดศึกษาทั่วไปมีอํานาจหนาที่จัดการสวนใดใหดําเนินการทนัที
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ระเบียบวาระที่ 5.3 ขอความเห็นชอบการจางปรบัพื้นที่ โดยวิธีพิเศษ 

สาระสําคัญโดยยอ 
ตามที่มหาวิทยาลัยไดเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2554 งบกลาง รายการเงินสํารองจายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเปนเพื่องบประมาณกลางปใน 
รายการปรับปรุงอาคาร 8 จํานวน 10,000,000 บาท ประกอบกับมติที่ประชุมการพิจารณากอสราง/ 
ปรับปรุง อาคาร 8 และอาคาร 9 ในวันที่ 12 เมษายน 2554 ไดเห็นชอบการปรับปรุง/กอสรางอาคาร 8 
และอาคาร 9 ในวงเงินงบประมาณจํานวน 60,000,000 บาท  โดยพิจารณารูปแบบรายการที่ใชพื้นที่ที่ 
เกี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอนเปนหลักซึ่งประกอบดวย สาขาวิชานาฏศิลป และสาขาวิชา 
คหกรรมศาสตร หากมีพื้นที่ใชสอยคงเหลือใหเพิ่มเติมสวนที่เปน Complex เขาไป ประกอบกับตามมติ 
ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2554 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2554 ไดอนุมัติ 
งบประมาณเพื่อปรับพื้นที่เตรียมการกอสรางอาคาร 8 และอาคาร 9 ในวงเงินงบประมาณ 1,807,200 
บาท (หนึ่งลานแปดแสนเจ็ดพันสองรอยบาทถวน) โดยเบิกจายจากงบบํารุงการศึกษาคงคลัง 

ขอกฎหมาย 
1. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มาตรา 31 (2) อธิการบดี 

มีอํานาจและหนาที่ ควบคุมดูแลการเงิน การพัสดุ ของมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
ประกาศและขอบังคับของทางราชการและของมหาวิทยาลัย 

2. ระเบียบวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม สวนที่ 2 การซื้อการจาง 
ขอ 24 การจางโดยวิธีพิเศษ ที่มีราคาเกินกวา 100,000 บาท (3) เปนงานที่ตองกระทําโดยเรงดวน 
หากลาชาอาจจะเสียหายแกทางราชการ 

ขอเสนอ / ญัตต ิ
ขอความเห็นชอบการจางปรับพื้นที่ โดยวิธีพิเศษ 

มติท่ีประชุม 
เห็นชอบอนุมัติใหดําเนินการตามระเบียบ และตองมีรายละเอียดขอเท็จจริงใหชัดเจน 

อธิการบด ี ใหขอเสนอแนะเพิ่มเติมวา วิธีการที่จะปฏิบัติใหถูกตองที่สุดคือ 1. อางระเบียบ 
วาดวยเรื่องใดใหเสนอขอมูลไปตามระเบียบนั้น ๆ  หากทุกทานชวยกันตรวจสอบโอกาสที่จะผิดพลาดก็ 
จะเกิดข้ึนนอย เชน เสนอตามที่ไดนําเสนอดังกลาวนี้มติอนุมัติใชได  แตเวลาเสนอขอมูลเกิดมีปญหา 
ภายหลัง มีผูทักทวงขึ้นมาหากเรามีขอมูลดีตัวขอมูลที่ดีจะเปนคําอธิบายในตัวของมัน ดังเชนกรณีนี้เหตุ 
คือมหาวิทยาลัยจะตองดําเนินการกอสรางหากไดรับงบประมาณจะตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 5 
เดือน ถาดําเนินการซื้อปกติจะใชเวลา 4 เดือน รวมกับการกอสรางอีก 6 เดือน รวมแลว 10 เดือน  แตมี 
เวลาแค 5 เดือน ดังนั้นจึงไมสามารถใชวิธีปกติเพื่อใหทันเวลาได  ซึ่งขอมูลลักษณะนี้หากมีผูทักทวง
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ภายหลังเพียงสงหลักฐานใหพิจารณารายละเอียดสามารถช้ีแจงไดก็ไมมีปญหา  ดังนั้นควรมีขอมูลตรง 
สวนไหนที่บอกไดวาตองรวดเร็ว เปนตน 

ระเบียบวาระที่ 5.4 ขออนุมัติงบประมาณเพื่อออกแบบสําหรับกอสรางอาคาร 8 และ 
อาคาร 9 และขอความเห็นชอบการจางทํารูปแบบอาคาร 8 และอาคาร 9 โดยวิธีกรณี 
พิเศษ 

สาระสําคัญโดยยอ 
ตามที่มหาวิทยาลัยไดเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2554 งบกลาง รายการเงินสํารองจายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจําเปนเพื่องบประมาณกลางป 
ในรายการปรับปรุงอาคาร 8 จํานวน 10,000,000 บาท ประกอบกับมติที่ประชุมการพิจารณากอสราง/ 
ปรับปรุง อาคาร 8 และอาคาร 9 ในวันที่ 12 เมษายน 2554 ไดเห็นชอบการปรับปรุง/กอสรางอาคาร 8 
และอาคาร 9 ในวงเงินงบประมาณจํานวน 60,000,000 บาท  โดยพิจารณารูปแบบรายการที่ใชพื้นที่ที่ 
เกี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอนเปนหลักซึ่งประกอบดวย สาขาวิชานาฏศิลป และสาขาวิชา 
คหกรรมศาสตร หากมีพื้นที่ใชสอยคงเหลือใหเพิ่มเติมสวนที่เปน Complex เขาไป ประกอบกับตามมติ 
ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 4/2554 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2554 ไดอนุมัติ 
งบประมาณเพื่อปรับพื้นที่เตรียมการกอสรางอาคาร 8 และอาคาร 9 ในวงเงินงบประมาณ 1,807,200 
บาท (หนึ่งลานแปดแสนเจ็ดพันสองรอยบาทถวน) โดยเบิกจายจากงบบํารุงการศึกษาคงคลัง 

ขอกฎหมาย 
1. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มาตรา 31 (2) อธิการบดี 

มีอํานาจและหนาที่ ควบคุมดูแลการเงิน การพัสดุ ของมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
ประกาศและขอบังคับของทางราชการและของมหาวิทยาลัย 

2. ระเบียบวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม สวนที่ 2 การซื้อการจาง 
ขอ 24 การจางโดยวิธีพิเศษ ที่มีราคาเกินกวา 100,000 บาท (3) เปนงานที่ตองกระทําโดยเรงดวน 
หากลาชาอาจจะเสียหายแกทางราชการ 

3. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม สวนที่ 4 
การจางออกแบบและควบคุมงาน คาออกแบบและควบคุมงาน ขอ 119 การจายเงินคาจางออกแบบ 
และควบคุมงาน  วงเงินงบประมาณไมเกิน 10,000,000 บาท  อัตรารอยละ 2 สวนที่เกิน 10,000,000 
บาท อัตรารอยละ 1.75 

4. คําสั่งกรรมการสภาประจําสถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 1/2541 เรื่อง มอบ 
อํานาจใหอธิการบดีอนุมัติใชเงินคงคลัง ขอ 1 ใหอธิการบดีมีอํานาจอนุมัติการใชเงินคงคลัง ไดครั้งละ 
ไมเกิน 1,000,000 บาท
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ขอเสนอ / ญัตต ิ
1. ขออนุมัติงบประมาณเพื่อออกแบบสําหรับกอสรางอาคาร 8 และอาคาร 9 เนื่องจาก 

ไมไดตั้งงบประมาณเพื่อการออกแบบไว ซึ่งตองดําเนินการตามที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณ 
โดยขออนุมัติงบบํารุงการศึกษาคงคลัง ในวงเงิน 1,000,000 บาท  จางออกแบบเพื่อเตรียมรูปแบบ 
สําหรับการกอสราง ซึ่งหากไมมีแบบก็ไมสามารถทําการกอสรางได 

2. ขออนุมัติดําเนินการซื้อจางโดยวิธีกรณีพิเศษ 

มติท่ีประชุม 
1. เห็นชอบอนุมัติงบประมาณบํารุงการศึกษาคงคลังจํานวน 1,000,000 บาท เพื่อจาง 

ออกแบบอาคาร 8 และอาคาร 9 
2. เห็นชอบใหดําเนินการซื้อจางโดยวิธีกรณีพิเศษ 

ระเบียบวาระที่ 5.5 การเตรียมการงานพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร 

สาระสําคัญโดยยอ 
ตามที่มหาวิทยาลัยไดเรงรัดการเตรียมการงานซอมรับพระราชทานปริญญาบัตร ตามที่ 

ผูชวยอธิการบดีฝายบริหาร ไดนําเสนอแผนงานปฏิบัติการ งานซอมรับปริญญาบัณฑิต มหาบัณฑิต 
ประจําป 2554 

ขอกฎหมาย 
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มาตรา 31 (2) อธิการบดีมีอํานาจ 

และหนาที่ ควบคุมดูแลการเงิน การพัสดุ ของมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ 
และขอบังคับของทางราชการและของมหาวิทยาลัย และมาตรา 36 ใหคณบดีเปนผูบังคับบัญชาและ 
รับผิดชอบงานในคณะ 

ขอเสนอ / ญัตต ิ
การเตรียมการงานพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร 

มติท่ีประชุม 
งานทุกสวนที่มอบหมายใหมีชื่อผูรับผิดชอบโดยตรงใหชัดเจน  ซึ่งเหตุการณบางอยางตอง 

เตรียมแผนรองรับไวลวงหนาใหชัดเจน โดยที่ประชุมหารือรวมกันดังนี้ 
อธิการบดี กลาววา ตามที่มหาวิทยาลัยไดเรงรัดในการเตรียมงานพิธีรับพระราชทาน 

ปริญญาบัตร ในการนี้เพื่อตรวจสอบความพรอมในแตละสวนงานที่ไดรับมอบหมายวามีปญหาและ 
อุปสรรคหรือไมอยางไร 

ผูชวยอธิการบดีฝายบริหาร กลาววา  ตามที่ไดมีการกําหนดแผนงานปฏิบัติการ ได 
มอบหมายหัวหนาหนวยงานไปแลวน้ัน  มีบางงานที่ปรับปรุงแกไข วันที่ 27 เมษายน 2554 มีการติดตั้ง 
ปายสําหรับถายรูปของคณะแตยังดําเนินการไมครบทั้งหมด  และติดตั้งปายไวนิลถายรูปของนักศึกษาได
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กําหนดตําแหนงไวเรียบรอยแลว  ในสวนของตนไมไดมอบหมายใหเลขานุการผูมานําเสนอรูปแบบใน 
การจัดตกแตงตนไมเพื่อการถายรูปนําเสนอใหอธิการบดีรวมพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง  นอกจากนี้ผูติดตาม 
งานจะมีวิศวกรของมหาวิทยาลัยจํานวน 3 คน ชวยประสานในงานสวนตางๆ  สวนแผนการจัดฉลอง 
บัณฑิตมี 2 ที่ หากฝนตกจะจัดเขาหอประชุมจํานวน 70 ที่นั้งและโรงอาหารจํานวน 70 ที่นั่ง และติดตั้ง 
จอ LCD ในโรงอาหาร 

รองอธิการบดีฝายวิชาการ กลาววา รับผิดชอบใบปริญญาเตรียมที่จะใสปก และไดรับ 
เอกสารพระบรมราโชวาทเรียบรอยแลว  และจํานวนบัณฑิตรอบสุดทายไดแจงไปที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
บานเสด็จแลว รางคํากราบบังคมทูลเสร็จเรียบรอยแลว โดยอยูที่ รองอธิการบดีฝายบริหาร 
รองอธิการบดีฝายวิชาการและผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา จํานวน 3 อัน และในสวนของรถขน 
ปริญญาบัตร กองพัฒนานักศึกษาจะใหใชรถที่ไมมีเบาะ แตเห็นควรใชรถมีเบาะจํานวน 4 คันและตองมี 
คุณภาพดีเนื่องจากเปนเรื่องที่สําคัญ  และวันที่ 30 เมษายน 2554 จะไดรับชุดครุยบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 
และจะนํามอบใหกับผูดูแลซึ่งกําหนดการบางทานไดจัดทําหนังสือแจงเรียนเชิญไปยังคณะบดีทั้ง 4 คณะ 
สวนแถวบัณฑิตไดตรวจเอกสารที่จะช้ีแจงในวันที่ 2 พฤษภาคม 2554 และมอบหมายใหรองอธิการบดี 
ฝายวิจัยและบริการวิชาการเปนผูรับรองทานผูวาราชการจังหวัด 

ผูอํานวยการกองกลาง กลาววา ฝายอาหารสวนของคณะวิทยาการจัดการและ 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีนําเงินไปดําเนินการเอง ไดเตรียมการสวนคณะมนุษยศาสตรและ 
สังคมศาสตรกับคณะครุศาสตรและกรรมการกลางจะรับประทานอาหารทานที่กองพัฒนานักศึกษา 
สวนอาหารเบรคจัดไวตามจุดตางๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด  โดยมอบหมายใหเจาหนาที่ของแตละ 
หนวยงานเปนผูดูแล  ซึ่งวันที่ 28 เมษายน 2554 อาจารยจินดา นัยผองศรี เปนประธานจะดําเนินการ 
ประชุมชี้แจงรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งเกี่ยวกับสวนราชการใดจะรับผิดชอบดูแลตรงจุดใด เปนตน 

รองอธิการบดีฝายบริหาร กลาววา  มอบหมายฝายอาหารในวันรับจริง วันที่ 10 
พฤษภาคม 2554 จะตองเตรียมอาหารเชาสําหรับกรรมการที่ตองเดินทางไปที่สวนอัมพร  และอาหาร 
กลางวันจะมีการวางแผนอยางไร เนื่องจากอาจารยจินดา นัยผองศรี ยังไมเคยทําเรื่องนี้ใหหารือรวมกัน 
ใหชัดเจนวาจะดําเนินการอยางไร 

ผูอํานวยการกองกลาง กลาววา กรณีอาหารกลางวันจะมี 2 ตัวเลือกคือจากสวนดุสิตและ 
รานอาหารญี่ปุนฟูจิ 

รองอธิการบดีฝายวิชาการ กลาววา ขอใหจัดอาหารใหกับผูที่ตองไปพรอมกับรถปริญญา 
ซึ่งตองเดินทางแตเชา 

ระเบียบวาระที่ 5.6 การกอสรางอาคารเรียนคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จํานวน 
1 อาคาร 

สาระสําคัญโดยยอ 
ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ไดวาจาง บริษัท สแตนดารด บิลเดอร จํากัด 

ดําเนินการกอสรางอาคารเรียนคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จํานวน 1 อาคาร ณ มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ตามสัญญาจางเลขที่ 46/2552 ลงวันที่ 23 กันยายน 2552 นั้น  มีความ 
คืบหนาของงานกอสรางอาคารเรียนคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ดังนี้
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1. การกอสรางอาคารเรียนคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จํานวน 1 อาคาร โดย 
บริษัท สแตนดารด บิลเดอร จํากัด ปจจุบันการดําเนินการกอสรางของ บริษัท สแตนดารดบิลเดอร 
จํากัด  ไดมีการดําเนินงานตามสัญญาจางซึ่งไดแบงไว 8 งวดงานตามสัญญา  และในปจจุบันบริษัท 
สแตนดารด บิลเดอร บิลเดอร จํากัด ไดมีการเบิกจายงวดงานไปแลว จํานวน 3 งวด 

ตอมา บริษัท สแตนดารด บิลเดอร จํากัด  ไดมีการสงงานงวดที่ 4 เปนจํานวนเงิน 
3,545,600 บาท (สามลานหาแสนสี่หมื่นหาพันหกรอยบาทถวน) และงวดงานที่ 5 เปนจํานวนเงิน 
4,757,200 บาท (สี่ลานเจ็ดแสนหาหมื่นเจ็ดพันสองรอยบาทถวน) ซึ่งอยูในระหวางการดําเนินการตรวจ 
รับงานในวันที่ 19 เมษายน 2554 เวลา 10.00 น. และในปจจุบัน บริษัท สแตนดารด บิลเดอร จํากัด ได 
ดําเนินการกอสรางงานงวดที่ 6 เปนจํานวนเงิน 5,776,600 บาท (หาลานเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นหกพันหกรอย 
บาทถวน) โดยขณะนี้ไดมีการดําเนินการกอสรางไปแลวตามที่ไดดําเนินการตรวจสอบบริเวณหนางานจริง 
เปนงานแลวเสร็จ 75% งานงวดที่ 7 เปนจํานวนเงิน 4,077,600 บาท (สี่ลานเจ็ดหมื่นเจ็ดพันหกรอย 
บาท ไดมีการดําเนินการกอสรางไปแลวตามที่ไดดําเนินการตรวจสอบบริเวณหนางานจริงเปนงาน 
แลวเสร็จ 80 % งานงวดที่ 8 (งวดสุดทาย) เปนจํานวนเงิน 5,776,600 บาท (หาลานเจ็ดแสนเจ็ดหมื่น 
หกพันหกรอยบาทถวน) ปจจุบันไดมีการดําเนินการกอสรางไปแลวตามที่ไดดําเนินการตรวจสอบบริเวณ 
หนางานจริงเปนงานแลวเสร็จ 15% 

2. ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ไดวาจาง บริษัท สแตนดารด บิลเดอร 
จํากัด ดําเนินการกอสรางอาคารเรียนคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จํานวน 1 อาคาร 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ตามสัญญาจางเลขที่ 46/2552 ลงวันที่ 23 กันยายน 2552 
สัญญาสิ้นสุดวันที่ 10 เมษายน 2554 ตอมา  ผูรับจางขอขยายระยะเวลาการกอสรางอาคารเรียน 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เปนจํานวน 45 วัน เนื่องจากมีงานเพิ่มตามบันทึกขอความ 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ลงวันที่ 1 เมษายน 2554 เรื่อง การกอสรางอาคารเรียน 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ดังนี้ 

งานลดผนังหองพักอาจารย เนื่องดวยการกอสรางคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
จํานวน 1 หลัง มีจํานวนหองพักอาจารย 4 หอง ซึ่ งภายในหองพักอาจารยมีการกั้นซอยหอง 
ทางคณาจารยไดเห็นวา  การกั้นซอยหองทําใหหองแคบลง  และบรรยากาศไมโปรง และยังสงผลใหเสีย 
พลังงานเกี่ยวกับเครื่องปรับอากาศมากข้ึน  เนื่องจากผนังที่กั้นหองเรียนบังเครื่องปรับอากาศไมโลง 
การถายเทไมสะดวก  จึงมีความเห็นวาขอใหลดผนังกั้นหองเรียน  อาจารยทั้ง 4 หอง  และคิดงาน 
เกี่ยวกับการลดผนังกั้นหองเรียนเปนงานลด 

งานลดผนังกั้นหองเรียนชั้นท่ี 2 เนื่องจากปจจุบันการเรียนการสอนของคณะ 
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดมีจํานวนนักเรียนมากข้ึน  ทางคณะมนุษยศาสตรฯ  จึงมีความเห็น 
รวมกันขอลดผนังกั้นหองเรียน  เพื่อใหสามารถปรับปรุงเปนหองกิจกรรมอเนกประสงคได  ในสวนของ 
งานระบบไฟฟาที่เกี่ยวของกับงานผนังกั้นหองพักอาจารย  ไมมีงานลดงานเพิ่มแตอยางใด  เนื่องจาก 
ไดยายตําแหนงไปอยูที่ผนังกออิฐแทน 

งานพนโฟม เนื่องจากคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  งานหลังคาเปนเหล็กปม 
ข้ึนรูปและไมมีฉนวนกันความรอนจึงไมสามารถกันความรอนได  กลุมงานอาคารสถานที่  จึงเสนอ 
ในที่ประชุมตอคณะกรรมการฯ  เห็นสมควรเพิ่มงานฉนวนกันความรอน  โดยใหเพิ่มการพนโฟมใตช้ัน
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หลังคา  เพื่อกันความรอนกันน้ํารั่วจากหลังคา  และเพื่อใหประหยัดพลังงานสําหรับเครื่องปรับอากาศ 

ขอกฎหมาย 
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มาตรา 31 (2) อธิการบดีมีอํานาจ 

และหนาที่ ควบคุมดูแลการเงิน การพัสดุ ของมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ 
และขอบังคับของทางราชการและของมหาวิทยาลัย และมาตรา 36 ใหคณบดีเปนผูบังคับบัญชาและ 
รับผิดชอบงานในคณะ 

ขอเสนอ / ญัตต ิ
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เสนอใหดําเนินการปรับปรุงลดขนาดหอง และ 

ตองการใหมีงานเพิ่ม เปลี่ยนแบบการกอสรางอาคารเรียนคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

มติท่ีประชุม 
เห็นชอบใหมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแบบโดยการดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบสํานัก 

นายกรัฐมนตรี วาดวย การพัสดุ /การซื้อจาง/การกอสราง/ตามสัญญา 

อธิการบดี ใหขอเสนอแนะเพิ่มเติมวาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร โดยคณบดี 
เสนอความตองการที่จะใหมีการเปลี่ยนปรับปรุงลดขนาดหอง และตองการใหมีงานเพิ่ม เปลี่ยนแบบ 
เมื่อเสนอเรื่องดังกลาวมาแลวนั้นคณะกรรมการที่ดูแลเกี่ยวของไดตรวจสอบและเห็นชอบแลว  ซึ่ง 
เจาหนาที่ที่ดูแลระเบียบเกี่ยวกับการดําเนินงานตรวจสอบแลววาไมขัดตอระเบียบใหดําเนินการตามที่ 
อธิการบดีใหขอเสนอแนะคือ กรณีการเสนอขอมูล อันดับแรกใหเสนอระเบียบ วาระเบียบกําหนดให 
ทําอยางไรแลวจึงเสนอขอมูลวาไดดําเนินการตามระเบียบน้ันแลวหรือไม  แลวเราก็เสนอขอมูล 
ขอเท็จจริงของเราเปนอยางไรการเสนอเรื่องท่ีถูกตองเมื่อกองนโยบายและแผนดําเนินการเรื่องตามท่ี 
ไดรับแจง  กองนโยบายและแผนประสาน/สอบถามกับฝายพัสดุ และกองกลาง วาเรื่องท่ีเสนอควร 
จะดําเนินการอยางไร ระเบียบเปนอยางไร  กองกลางกับกองนโยบายและแผน ประสานงานรวมกัน 
ไดขอสรุปอยางไรก็เสนอเรื่องขึ้นมายังมหาวิทยาลัย ในการเสนอเรื่องเพื่อเปนขอมูลวาควรจะอนุมัติ 
หรือไม   อธิการบดีจะพิจารณาว ามีขอเสนอถูกตอง  ขอ เสนอนั้นผานการพิจารณาถูกตอง 
คณะกรรมการพิจารณาตามระเบียบแลวถูกตอง ซึ่งก็ถือวาเปนไปตามระเบียบก็สามารถอนุญาต/อนุมัติ 
ดําเนินการตอไปได 

ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการฯ กลาววา  ควรมีบันทึกการประชุมเพื่อเปนขอมูลเพิ่มเติม 
อธิการบดี กลาววา  กรณีเรื่องการจางเหมา เมื่อเสนอเรื่องซึ่งมีระเบียบอยูใหดําเนินการ 

ตามระเบียบ  เวลาเสนอขอมูลใหเสนอตามขั้นตอนของระเบียบนั้นๆ เมื่อเสนอขอมูลมาไมครบถวนทํา 
ใหตัดสินการพิจารณาในเรื่องที่เสนอไมได  หากตัดสินภายใตขอมูลที่เสนอแบบไมละเอียดถ่ีถวนอาจเกิด 
ความผิดพลาดข้ึนได  ความผิดพลาดนั้นคือไมไดพิจารณาจากคณะกรรมการที่รับผิดชอบวามีมติหรือ 
ความคิดเห็นในรูปแบบใด  โดยใชอํานาจบุคคลตัดสินการพิจารณาไปซึ่งไมถูกตอง
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ระเบียบวาระที่ 5.7 การจัดสรรอัตรากําลังบุคลากร (สายสนับสนุน) ปงบประมาณ พ.ศ. 
2554 

สาระสําคัญโดยยอ 
ตามที่ มหาวิทยาลัยได รับจัดสรรอั ตราพนักง านมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุน ) 

จากงบประมาณแผนดิน งบเงินอุดหนุน  หมวดเงินอุดหนุนคาใชจายบุคลากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2554 จํานวน 33 อัตรา  เปนงบประมาณที่ไดรับจัดสรรมาจํานวน 3 เดือน โดยสามารถบรรจุไดเร็วที่สุด 
โดยใชงบประมาณแผนดินในเดือนกรกฎาคม 2554 เพื่อใหการบริหารและการจัดสรรพนักงาน 
มหาวิทยาลัย (สายสนับสนุน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 เปนไปดวยความเรียบรอยและเกิด 
ประสิทธิภาพสูงสุด  กองนโยบายและแผนขอเสนอหลักเกณฑการจัดสรรดังนี้ 

1. การจัดสรรเพื่อความมั่นคงและเปนการธํารงรักษาบุคลากรในหนวยงานที่เปนวิชาชีพ 
เฉพาะมีอัตราความเสี่ยงตอการเปลี่ยนแปลงงานสูง 

2. การจัดสรรเพื่อพัฒนางานใหม 
3. จัดสรรโดยคํานึงถึงการกระจายอัตราไปยังทุกหนวยงานของมหาวิทยาลัย 

มติท่ีประชุม 
ใหคิดคํานวณจัดตัวเลขใหมโดยใหหลักการดังนี้ 
1. กรอบจัดสรรอัตราไมเกินกรอบ 
2. จัดสรรตามโหลดภาระงานที่มีอยูกับจํานวนคนที่มีอยู โดยภาระงานที่มีอยูมากใหจัดเพิ่ม 
3. เมื่อจัดสรรไปแลวการแลกเปลี่ยนกันภายในใหเปนเรื่องการจัดระบบบริหารภายใน 

หนวยงาน 
กรณีที่งานนั้นยังไมเคยมีคนทําใหจัดเพิ่มเติมไดโดยใหพิจารณาลําดับที่ 13 กอน และมอบหมาย 

ผูรับผิดชอบดังนี้ 
1. มอบหมาย กองนโยบายและแผนสรุปประมวลหลักการคิดคํานวณอัตราใหมแจงไปยัง 

หนวยงานเมื่อหนวยงานเพิ่มเติมและใหแจงกลับมาโดยกองนโยบายและแผนรวบรวมหลักทั้งหมดนั้น 
จัดทําเปนหลักเกณฑกลางแลวจัดสรรเปนอัตรากอนเสร็จแลวในสวนของพนักงานมหาวิทยาลัยที่จะ 
เปลี่ยนแปลงตําแหนงโดยใหแตละหนวยงานนําเหตุผลความจําเปนมาเสนอรวมกัน  ซึ่งอาจยังพิจารณา 
ไมครบถวนโดยใหเสนอเพิ่มหลักเกณฑตางๆ ข้ึนมาอีกโดยนําหลักเกณฑทั้งหมดมาใชเปนแนวทางการจดั 
และนําเสนอพิจารณาซ้ําอีกครั้งหนึ่งในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

2. มอบหมายผูอํานวยการกองกลางจัดสงแบบประเมินไปยังหนวยงานทุกสวนราชการ 
รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา กลาววา  ในฐานะที่มองภาพรวมจําเปนที่จะตอง 

ขับเคลื่อนงานในทุกภาคสวนตามพันธกิจ  โดยจะไมมีการยึดถือกับตรงสวนใดทั้งสิ้นแตจะมองที่ภาพรวม 
มหาวิทยาลัยจําเปนตองขับเคลื่อนในสิ่งที่ยังเปนปญหา ยังตองแกไข และขาดแคลนจําเปนที่ตองหา 
อัตรามาพัฒนางานใหเกิดข้ึน  ดังนั้นขอมูลเหลาน้ีที่ปรากฏอยูวายังมีปญหา  และสิ่งเหลาน้ียังไมสามารถ 
ดําเนินงานไปได  เนื่องจากยังไมมีคนมานําพาไปจึงตองดําเนินการทําใหเกิดความสมดุล  โดยออกมา 
ในรูปของการลงไปที่หนวยงานใดบาง ตําแหนงใดบาง
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อธิการบด ี กลาววา  ตองการใหคณบดีมีเครื่องมือในการบริหารโดยใชอัตราเปนเครื่องมือใน 
การบริหาร เชน เมื่อไดรับการจัดสรรอัตราไปแลว ตรงสวนของการตัดสินวาเมื่อไดอัตราไปแลวจะ 
ดําเนินการจัดสรรใหใคร อยางไร หัวหนาสวนราชการยังมีสิทธิใชอัตราที่มีอยูบริหารจัดการไดอีก 

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ 

ระเบียบวาระที่ 6.1 กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2554 

สาระสําคัญโดยยอ 
เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนําเสนอปฏิทินเพื่อหารือเรื่องกําหนด 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2554 

ขอเสนอ/ญัตต ิ
ขอความเห็นชอบกําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2554 

วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2554 เวลา 13.30 น. ณ หองประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พระนครศรีอยุธยา 

มติท่ีประชุม 
รับทราบ 

ปดประชุมเวลา เวลา 18.30 น. 
รศ.วันทนีย  แสนภักดี ผูตรวจบันทึกการประชุม 
นางสาวนงคราญ  ปนแกว ผูบันทึกการประชุม 
นางสาวปยะนุช แสงมะฮะหมัด ผูบันทึกการประชุม 
นางสาวภัครินทร  ภิญญา จัดทํารายงานการประชุม




