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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
คร้ังที่ 9/2554 

วันอังคารท่ี 19 เมษายน พ.ศ. 2554 เวลา 13.30  18.00 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. นายทวีศักดิ์ จริตควร ผูชวยอธิการบดีฝายบริหาร กรรมการ 
7. ดร.ชมพูนุท สุขหวาน (แทน) คณบดีคณะครุศาสตร กรรมการ 
8. ผศ.วิชชุกร นาคธน คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร กรรมการ 
9. ผศ.วันทนา เนาววัน (แทน) คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 
10. นางวิรินดา มีบํารงุ (แทน) คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กรรมการ 
11. น.ส.กันยารัตน โกมโลทก (แทน) ผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา กรรมการ 
12. นายชัยพฤกษ ชูดํา ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี 

สารสนเทศ กรรมการ 
13. ดร.รวีวัตร สิริภูบาล ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา กรรมการ 

ผูไมมาประชุม 
1. นายสุนทร โภชฌงค รองอธิการบดฝีายกจิการนกัศึกษา ติดราชการ 
2. ผศ.จินตนา เวชมี ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ติดราชการ 

ผูเขารวมประชุม 
1. นางสุนทรี โพธิกุล ผูอํานวยการกองกลาง 

2. นางสุมาลี สระบัว รักษาการหัวหนา ก.บ.ค. 

3. นางสาวศราริตา บุญฤทธ์ิ นิติกร 

4. นางธราธร ศรีวิไลย ประธานหลักสูตรโลจิสติกส 

เปดประชุม เวลา 13.30 น. 
ประธานพิจารณาจํานวนกรรมการที่มาประชุมและเห็นวาครบองคประชุมแลวจึงเปดการประชุม 

และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม
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ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ 
ระเบียบวาระที่ 1.1 การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2554 

สาระสําคัญโดยยอ 
วันพุธที่ 20 เมษายน 2554 กําหนดใหมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ครั้งที่ 4/2554 เวลา 09.30 น. ณ หองประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ขอเรียนเชิญ 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเขารวมรับฟงการประชุมในครั้งนี้ดวย และหลังจากการประชุมภาคบาย 
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมีกําหนดการเยี่ยมคณะครุศาสตร ณ ศูนยการศึกษาพิเศษ 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 1.2 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเปนเจาภาพสภากาแฟของ 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

สาระสําคัญโดยยอ 
วันพุธที่ 20 เมษายน 2554 มหาวิทยาลัย เปนเจ าภาพสภากาแฟของจั งห วัด 

พระนครศรีอยุธยา โดยสมาชิกสภากาแฟคือหัวหนาสวนราชการในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งแตเวลา 
07.00 – 8.30 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ขอเชิญคณะกรรมการบริหาร 
มหาวิทยาลัยและคณาจารยทุกทานเขารวมตอนรับหัวหนาสวนราชการที่จะมารวมประชุมสภากาแฟ 
ในครั้งนี้ 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 1.3 มหาวิทยาลัยเรงรัดการเตรียมการซอมรับพระราชทานปริญญาบัตร 
สาระสําคัญโดยยอ 

เนื่องจากมหาวิทยาลัยอยูในชวงเตรียมการการรับพระราชทานปริญญาบัตร ซึ่งตองมีการ 
เตรียมการในสวนของอาคารสถานที่ที่ยังไมเรียบรอย ระหวางนี้อาจจะพบเห็นคนงานมาปรับปรุงตามจุด 
ตางๆ ขอแจงใหกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยไดรับทราบเนื่องจากเปนชวงเรงรัดการดําเนินการ 
หากพบจุดใดที่ยังไมเรียบรอยขอใหแจงมายังกองกลาง สํานักงานอธิการบดี เพื่อเรงรัดใหเกิดความ 
เรียบรอยตอไป 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระที่ 2.1 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 8/2554 

สาระสําคัญโดยยอ 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยไดมีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

ครั้งที่ 8/2554 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2554 ณ หองประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พระนครศรีอยุธยา 

ขอเสนอ/ญัตต ิ
ขอรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้ งที่ 8/2554 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2554 ณ หองประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 8/2554 โดยใหแกไขดังนี้ 
หนา [215] 

บรรทัดที่ 17 ขอความ “ผลัก” เปน “ใหมาสมัครและคัดเลือกตามข้ันตอนที่มีอยู” 
หนา [32] 

บรรทัดที่ 7 (1) “รายงานผลการดําเนินงานตอสภามหาวิทยาลัย เพื่อดําเนินการให 
ถูกตองตามกระบวนการ โดยที่ประชุมเสนอใหชะลอการรับสมัครนักศึกษาไวกอน” แกไขเปน 
“กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมีมติใหรายงานสภาพของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขา 
วิศวกรรมไฟฟาตอสภามหาวิทยาลัยทราบโดยขอใหสภามหาวิทยาลัยมีมติแจงใหกับสาขาวิชา 
และคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหปรับปรุงหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑ 
มาตรฐาน  แจงใหนักศึกษาทราบถึงสถานะของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟา 
(หลักสูตรใหม)
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 8/2554 

ระเบียบวาระที่ 3.1 แกไขบันทึกการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ 5/2554 

สาระสําคัญโดยยอ 
ตามที่คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดเสนอโครงการรับอาจารยชาวตางชาติสอน 

ภาษาจีน ซึ่งมหาวิทยาลัยไดนําเรื่องดังกลาวเขาที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 
5/2554 ในระเบียบวาระที่ 5.5 เสนอโครงการรับอาจารยชาวตางชาติสอนภาษาจีน ความละเอียดทราบ 
แลวน้ัน ท่ีประชุมมีมติ “เห็นชอบโครงการรับอาจารยชาวตางชาติสอนภาษาจีนโดยจางชาวจีนวุฒิ 
การศึกษาระดับปริญญาโท” จากขอความดังกลาวจะเห็นวาขัดแยงกับหลักการที่คณะมนุษยศาสตรฯ 
เสนอ เพราะคณะเสนอหลักการเดียวกับการจางชาวตางชาติของสาขาวิชาภาษาอังกฤษและภาษาญี่ปุน 
คือ ใชวุฒิการศึกษาไมต่ํากวาระดับปริญญาตรี หากจางชาวจีนเปนวุฒิปริญญาโท คณะก็อาจจะประสบ 
ปญหาเดิมคือหาคนมาสอนไมได 

ขอเสนอ / ญัตต ิ
ขอความเห็นชอบใหมหาวิทยาลัยดําเนินกระบวนการแกไขขอความในสวนวุฒิการศึกษาเปน 

“จางชาวจีนวุฒิการศึกษาไมต่ํากวาระดับปริญญาตรี” 

มติท่ีประชุม 
เห็นชอบตามที่คณะเสนอใหมหาวิทยาลัยดําเนินกระบวนการแกไขขอความในสวนวุฒิ 

การศึกษาเปน “จางชาวจีนวุฒิการศึกษาไมต่ํากวาระดับปริญญาตรี” 

ระเบียบวาระที่ 3.2 ยกรางระเบียบ วาดวย การจายคาตอบแทนอาจารยประจําตาม 
สัญญาชาวตางชาติ 

สาระสําคัญโดยยอ 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมีมติใหกองกลาง กลุมงานบริหารงานบุคคล ยกราง 

ระเบียบ วาดวย การจายคาตอบแทนอาจารยประจําตามสัญญาชาวตางชาติ เพื่อเสนอตอคณะ 
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารงานบุคคล และเสนอตอสภามหาวิทยาลัยตอไป 

มติท่ีประชุม 
รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 3.3 มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2554 

สาระสําคัญโดยยอ 

จากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2554 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 
เมษายน 2554 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มีมติและขอสั่งการใหดําเนินการ คือ 

1. ระเบียบวาระที่ 5.1 การดําเนินงานของบุคลากรที่ปฎิบัติงานเกี่ยวกับการเรียนการสอน 
กศ.บป. จันทรพุธศุกร ประจําภาคการศึกษาที่ 3/2553 (ดานการสนับสนุนการเรียนการสอน) 
มติที่ประชุม คือ 

(1) ใหบริหารงบประมาณที่ตั้งไวตลอดปไปพลางกอน ซึ่งในปการศึกษาหนาให 
ดําเนินการปรับปรุงใหมทั้งหมด 

(2) ใหดําเนินการรวมหองเรียนไปอยูที่อาคาร 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย อาคาร 
100 ป เพื่อลดการใชไฟฟาและหองเรียน ทั้งนี้ใหกองกลางจัดบุคลากรดําเนินการใหเหมาะสมกับ 
ภาระงานที่มอบหมายพรอมทั้งใหคณบดี หัวหนาสํานักงานกํากับดูแลใหเปนไปดวยความเรียบรอย 
และมีประสิทธิภาพ 

2. ระเบียบวาระที่ 5.2 การจัดสรรอัตรากําลังบุคลากร (สายวิชาการ) ปงบประมาณ 
พ.ศ. 2554 มติที่ประชุม คือ 

(1) เห็นชอบในหลักการ (ราง) เกณฑการจัดสรรอัตรากําลังบุคลากรสายวิชาการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 โดยใหปรับแกไขตามขอเสนอแนะของที่ประชุม 

(2) เห็นชอบในหลักการ (ราง) คณะกรรมการจัดสรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย (สาย 
วิชาการ) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 

3. ระเบียบวาระที่ 5.3 เห็นชอบ (ราง) เกณฑการคัดสรรหรือคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและ 
แตงตั้งเปนพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ (คณาจารย) ปงบประมาณ 2554 

4. ระเบียบวาระที่ 5.4 การจัดสรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยเพื่อทดแทนอัตราเกษียณ 
ในสังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จํานวน 2 อัตรา มติที่ประชุม คือ 

(1) การสรรหาพนักงานมหาวิทยาลัยเพื่อทดแทนอัตราเกษียณ ในสังกัดคณะ 
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จํานวน 2 อัตรา ใหดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการเดิม 

(2) อัตราทดแทนเกษียณซึ่งคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีโควตาจํานวน 
2 อัตรา คืออัตราที่มาใหมเปนเงินงบประมาณแผนดินกอนใหม เมื่อดําเนินการตามขอ 1 แลว ในสวน 
อัตราเดิมซึ่งเปนอาจารยประจําตามสัญญายังคงอยู 

5. ระเบียบวาระที่ 5.5 แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการพลเรือนใน 
สถาบันอุดมศึกษา เนื่องจากเนื้อหาสาระของระเบียบวาระนี้ เปนเรื่องที่ตองใชเวลาในการพิจารณา 
ประกอบกับองคคณะของที่ประชุมยังขาดอยู จึงสมควรนําเรื่องนี้เขาที่ประชุมคราวหนาอีกครั้ง โดยให 
พิจารณาควบคูกับแบบมอบหมายภาระงาน ทั้งนี้ใหคณะกรรมการไดพิจารณาถึงปญหาการบังคับใชของ 
แบบมอบหมายภาระงานที่ผานมาดวย 

6. ระเบียบวาระที่ 5.6 เห็นชอบในหลักการถมบอหนาอาคาร 9 และอาคาร 10 โดยมี 
ขอเสนอแนะใหตั้งคณะกรรมการพิจารณา และใหนําเสนอพรอมขอมูลการกําหนดรายละเอียดประมาณ 
การราคาคาใชจาย กอนนําเขาสภามหาวิทยาลัยตอไป
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7. ระเบียบวาระที่ 5.7 ขอใหนํารายงานผลการพิจารณา เรื่อง การขอรับปริญญา 
ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบอาชีพวิศวกรรมควบคุมเขาพิจารณาในที่ประชุม 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เห็นควรให 

(1) กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมีมติวาควรรายงานสภาพของหลักสูตรตอ 
สภามหาวิทยาลัยทราบโดยขอความเห็นชอบสภามหาวิทยาลัยมีมติแจงใหกับสาขาวิชาและ 
คณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหปรับปรุงหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 
สภาวิชาชีพ และดําเนินการใหครบถวนรวมถึงแจงใหนักศึกษาทราบถึงสถานะของหลักสูตรตาม 
ขอเท็จจริง 

(2) ขอใหสาขาวิชานําเสนอหลักสูตรใหผานการรับรองจากสภาวิชาชีพ หลักสูตรใด 
ที่ตองมีใบประกอบวิชาชีพ ใหเสนอหลักสูตรนั้น ใหสภาวิชาชีพที่เกี่ยวของรับรองกอน จึงจะสามารถเปด 
หลักสูตรดังกลาว ได 

(3) ใหมหาวิทยาลัยนําเรื่องหารือไปยังสภาวิชาชีพวิศวกร 

มติท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.1 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะครุศาสตร 

สาระสําคัญโดยยอ 
 ไมมี – 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
 ไมมี  

ระเบียบวาระที่ 4.2 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

สาระสําคัญโดยยอ 
 ไมมี – 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
 ไมมี 
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ระเบียบวาระที่ 4.3 เรือ่งนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดคีณะวิทยาการจัดการ 

สาระสําคัญโดยยอ 

คณะวิทยาการจัดการรายงานขอมูลโครงการความรวมมือกับมหาวิทยาลัยชนชาติกวางสี 
ความละเอียดทราบแลวนั้น ตามที่ไดมีโครงการความรวมมือกับมหาวิทยาลัยชนชาติกวางสี รวมทั้งในป 
2554 ไดจัดโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาไปสูการแลกเปลี่ยนทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยหรือ 
องคกรในตางประเทศและไดดําเนินการตามโครงการดังกลาวแลวสวนหนึ่ง  โดยจัดสงอาจารย 3 ทานไป 
ประสานงานการรับนักศึกษาระหวางวันที่ 2128 มีนาคม 2554 นั้น  ขอรายงานโดยสรุปและแจงการ 
เชิญผูบริหารไปเยี่ยมมหาวิทยาลัยชนชาติกวางสีดังนี้ 

อาจารย 3 ทานที่ไดเดินทางไปประสานงานการรับนักศึกษาไดรายงานวา เขาพบเจรจา 
หารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู กับผูบริหารและเจาหนาที่ในหนวยงาน Department of International 
Cooperation an a Exchang และคณะผูบริหารจาก International Exchang Division รวมทั้ง 
พบปะกับนักศึกษาสาขาการบริหารการทองเที่ยว  ทั้งนี้ไดมีการแจกแบบสอบถาม  เพื่อการปรับปรุง 
และพัฒนาการบริหารโครงการใหกาวหนายิ่งขึ้น  ทําใหทราบปญหาความตองการและความสนใจของ 
นักศึกษาและผูบริหารมหาวิทยาลัยอยางชัดเจนซึ่งจะไดนํามาเปนแนวทางในการดําเนินงานในระยะ 
ตอไป ไดมีนักศึกษาสนใจสมัครรวมโครงการ 3+1 ในสาขาวิชาอุตสาหกรรมทองเที่ยว (การทองเที่ยว 
และการโรงแรม) จํานวน 46 คน ซึ่งทางมหาวิทยาลัยแจงวาจะแจงเปนทางการอีกครั้ง  และไดเรียนเชิญ 
อธิการบดีใหไปเยี่ยมเยียนมหาวิทยาลัยชนชาติกวางสี เนื่องจาก MOU ฉบับเดิมใกลสิ้นสุดเวลา 
ตามขอตกลงแลว โดยทางมหาวิทยาลัยชนชาติกวางสียินดีจะแนะนําการทํา MOU กับสถาบันการศึกษา 
อื่นๆ ตามที่ผูบริหารคณะวิทยาการจัดการไดเคยติดตอไวแลวดวย 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.4 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

สาระสําคัญโดยยอ 
 ไมมี – 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
 ไมมี 
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ระเบียบวาระที่ 4.5 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา 

สาระสําคัญโดยยอ 
1. ขอเชิญคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยรวมงานบรรพชาและอุปสมบทหมูเฉลิมพระ 

เกียรติ  กําหนดการที่สําคัญคือในวันที่ 22 เมษายน 2554 จะเชิญคณะกรรมการประชุมในเวลา 
10.00 น. ณ สถาบันอยุธยาศึกษา ตามคําสั่งของมหาวิทยาลัย  และจะจัดพิธีในวันที่ 28 เมษายน 2554 
เวลา 09.00 น. เปนพิธีปลงผมนาคโดยผูวาราชการจังหวัด  และในเวลา 17.00 น. ประกอบพิธีทําขวัญ 
นาค ณ สถาบันอยุธยาศึกษา 

2. วันที่ 29 เมษายน 2554 เวลา 09.00 น. จัดพิธีบรรพชา  และ เวลา 12.00 น. จัดพิธี 
อุปสมบท 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.6 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

สาระสําคัญโดยยอ 
ขอความรวมมือเนื่องจากมีผูเขาใชบริการชวงปดภาคเรียนสําหรับวันจันทรศุกร จํานวน 

นอยมาก ดังนั้นสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศจึงมีมาตรการประหยัดพลังงานของ 
หองสมุดคือขออนุญาตปดเครื่องปรับอากาศช้ัน 2 ช้ัน3 และชั้น4 เพื่อเปนการประหยัด  หากคณาจารย 
หรือผูที่จะใชบริการสามารถหยิบหนังสือมาอานที่ช้ัน 1 ไดตามปกติและวางหนังสือไวที่ ช้ัน 1 ได 
โดยเจาหนาที่จะบริการจัดเก็บหนังสือใหดวยความเรียบรอย 

อธิการบดี กลาววา  สํานักวิทยบริการฯ เคยขอความรวมมือโดยการแจงดวยวาจาเกี่ยวกับ 
เรื่องการมอบหมายงานใหนักศึกษาเขาหองสมุดควรจะตองทําหนังสือแจงอาจารยซ้ําไปอีกครั้งหนึ่ง และ 
ดําเนินการแจงไปเรื่อยๆ เพื่อใหหองสมุดมีสีสันมีนักศึกษาใชบริการอยูตลอดเวลา ควรมีอีเวนท 
ที่นาสนใจ ควรมีกิจกรรมและกลยุทธในการเขาใชบริการเพื่อแกไขในเรื่องดังกลาว 

คณบดีคณะครุศาสตร กลาววา ปจจุบันจะมีนักศึกษา สควค. ซึ่งเปนนักศึกษาจาก 
มหาวิทยาลัยอื่นๆ ขอความอนุเคราะหใหเจาหนาที่แจงกับนักศึกษา สควค. ไดรับทราบถึงการเปดใช 
หองสมุดตามมาตรการดังกลาวดวย 

ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการฯ กลาววา สํานักงานศูนยสรางสรรคงานออกแบบ mini 
TCDC ขอยกเลิก MOU กับมหาวิทยาลัยในสวนของการใหบริการ ซึ่งสวนใหญเปนตําราตางประเทศและ 
มีราคาสูง และมีคุณภาพ สาเหตุจากปริมาณการเขาใชของนักศึกษานอยมาก สํานักวิทยบริการฯ จะ 
ดําเนินการจัดทําหนังสือช้ีแจงกับมหาวิทยาลัย  และขอความรวมมือทุกสวนราชการในการเขาใชบริการ 
หองสมุดตอไป 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 4.7 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

สาระสําคัญโดยยอ 
 ไมมี  

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
 ไมมี  

ระเบียบวาระที่ 4.8 เรื่องนาํเสนอเพือ่ทราบจากผูอํานวยการสํานกังานคณะกรรมการบณัฑติศกึษา 

สาระสําคัญโดยยอ 
 ไมมี  

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
 ไมมี  

ระเบียบวาระที่ 4.9 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี 

สาระสําคัญโดยยอ 
วันที่ 20 เมษายน 2554 ขอเชิญคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยรวมตอนรับแขกที่มา 

รวมงานสภากาแฟ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เวลา 07.00 น. โดยผูวา 
ราชการจังหวัดเปนประธาน และขอความรวมมือใสเสื้อ 105 ป ในวันดังกลาว 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.10 เรือ่งนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีและผูชวยอธกิารบดี 
ระเบียบวาระที่ 4.10.1 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝายบริหาร 

สาระสําคัญโดยยอ 

ไมมี 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 

ไมมี
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ระเบียบวาระที่ 4.10.2 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดฝีายวางแผนและพฒันา 

สาระสําคัญโดยยอ 

1. คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและเจาหนาที่กองนโยบายและแผน ไดไปที่ 
สํานักงบประมาณเพื่อชี้แจงงบประมาณเกี่ยวกับการขอรับการจัดสรรครุภัณฑเกี่ยวกับดานสาธารณสุข 
การแพทย จํานวน 1,800,000 บาท (หนึ่งลานแปดแสนบาท) 

2. งบกลางปที่มหาวิทยาลัยขอจัดสรรงบฉุกเฉินเพื่อแกปญหาไดรับแจงวาขณะนี้เรื่อง 
ไดอยูที่กระทรวง ซึ่ง สกอ. ไดสงเรื่องไปที่รัฐมนตรี จึงนําเรียนเพื่อทราบวา หากกรณีที่มีการยุบสภา 
อาจจะมีขอขัดของในสวนของงบลงทุนสําหรับงบดําเนินการคงตองใช พระราชบัญญัติงบประมาณ 
ป 2554 ไปพลางกอน งบลงทุนก็ยังไมชัดเจนวาจะมีผลอยางไรตอไป  ปจจุบันนี้สํานักงบประมาณ 
ยังไมดําเนินการจัดพิมพเลมงบประมาณเนื่องจากหากจัดทําไปแลวจะตองถูกยกเลิกและทําให 
เสียคาใชจายโดยเปลาประโยชนหากตองยกเลิกและจัดทําข้ึนมาใหม 

3. มหาวิทยาลัยยังคงตองมีการเตรียมการในสวนของการกอสรางอาคาร8 และ อาคาร 9 
ซึ่งไดมีการประชุมเพื่อพิจารณาการปรับปรุงอาคารดังกลาว ไดหารืออาจารยของนาฏศิลปในการหา 
ที่จัดเก็บของจากอาคาร 8 หากมีการถมดินหรือมีการกอสรางจะตองนําของที่มีอยูจํานวนมาก 
เคลื่อนยายและหาที่จัดเก็บซึ่งอยูระหวางดําเนินการ 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.10.3 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝายวิชาการ 

สาระสําคัญโดยยอ 
1. ตามหนังสือโครงการ ศูนยข าวการศึกษาไทย ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ 2554 

เรื่อง ขอเชิญเขารวมโครงการศูนยขาวการศึกษาไทย ความละเอียดทราบแลวนั้น จึงขอเชิญชวนผูที่สนใจ 
เขารวมโครงการดังกลาว 

2. การรับสมัครชวงกอนปดสงกรานต กองบริการการศึกษามีหนังสือแจงไปยังคณะตางๆ 
ไดรับทราบถึงกําหนดการชวงสุดทายของการรับสมัครนักศึกษาคือวันที่ 20 เมษายน 2554 ซึ่งบางคณะ 
ยังมีจํานวนนักศึกษาไมเปนไปตามแผนการรับสมัคร คณะมีมาตรการหรือแนวทางอยางไร จึงขอใหเสนอ 
เชน 1. ขยายเวลารับสมัคร 2. เปดรอบสามหรือไม ผูสมัครรองสอง ณ วันที่ 19 เมษายน 2554 มีจํานวน 
1,519 คน โดยคณะครุศาสตรมีผูสมัครเกินแผนการรับสมัคร  คณะมนุษยศาสตรฯ เปนไปตามแผน 
ซึ่งคณะวิทยาศาสตรฯ และคณะวิทยาการจัดการ มีจํานวนตํ่ากวาแผนการรับสมัคร จึงขอเสนอใหแตละ 
คณะพิจารณาแนวทางในการรับสมัครคือขยายเวลาการรับสมัคร และหากขยายเวลาแลวจะกระทบ 
แผนการรับสมัครหรือไม ควรจะขยายเวลารับสมัครเฉพาะสาขาวิชาที่ไมเปนไปตามแผนการรับสมัครเพือ่ 
ไมใหกระทบแผนโดยรวม
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วันที่ 20 เมษายน 2554 จะหยุดรับสมัครรอบสอง วันที่ 23 เมษายน 2554 ประกาศ 
รายช่ือนักศึกษา  วันที่ 2526 เมษายน 2554 สอบเขากระบวนการกอน และมีจํานวนนักศึกษาจริงอยู 
จํานวนเทาไหร  และระหวางนี้จะมีนักศึกษาแอดมิชช่ันเขามาดวย  แลวจึงพิจารณาวาควรเปดรับสมัคร 
นักศึกษาชวงใดจึงจะเหมาะสมกับการที่จะขยายการรับสมัครนักศึกษารอบสาม แนวทางทั้งหมดจะ 
พิจารณาจากผลการดําเนินการในวันที่ 20 เมษายน 2554 เพื่อจะประชุมคณะกรรมการวางแผนการรับ 
สมัครเพื่อใหนักศึกษายังคงอยูภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาตอไป 

คณบดีคณะครุศาสตร กลาววา ควรตองพิจารณาหลายแผนเมื่อพิจารณาจากเอกสาร 
ที่ไดรับจากกองบริการการศึกษา  ซึ่งนักศึกษาทุกคนที่เขามาไมวาจะอยูในคณะใด ก็คือนักศึกษาของ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ที่จะตองมองรวมกัน คณะครุศาสตรรับนักศึกษาไวจํานวน 
750 คน ซึ่งสามารถรับไดจากที่ขออนุญาตสภามหาวิทยาลัย ทั้ งหมดจํานวน 490 คน ไมรวม 
แอดมิชช่ัน จะสามารถรับไดจํานวน 194 คน  ซึ่งนักศึกษาอีกจํานวน 557 คน จะมีกลยุทธใดใหนักศึกษา 
ยังคงอยูในมหาวิทยาลัยไดตอไป 

คณบดีคณะมนุษยศาสตรฯ กลาววา ควรจัดทําการประชาสัมพันธรวมกันในการรับสมัคร 
ควรจัดใหครึกครื้น แตละคณะจัดโตะใหคําปรึกษาโดยจัดรับสมัครที่หอประชุมมหาวิทยาลัย 

อธิการบด ี กลาววา  คณะวิทยาศาสตรฯ และคณะวิทยาการจัดการในสาขาที่ยังไมครบ 
ควรตองแสดงบทบาทตัวเองและนําเสนอใหผูสนใจไดเห็นศักยภาพในสาขาวิชา  เชน 1. การนําเสนอผาน 
ทางเว็บไซตซึ่งผูสนใจสามารถดูขอมูลรายละเอียดไดชัดเจน 2. เมื่อนักศึกษาเดินเขามาภายใน 
มหาวิทยาลัยก็ใหเห็นของสาขาที่ยังมีนักศึกษาไมเปนไปตามแผนเสนอมาใหมากกวาสาขาที่ครบตาม 
แผนการรับสมัคร  แตทั้งนี้ผูที่จะนําเสนอในสวนที่เกี่ยวของควรจะเปนสาขาวิชาที่ยังขาดแคลนที่ตองเปน 
ผูรับผิดชอบดําเนินการดังกลาว โดยมหาวิทยาลัยจะเปนผูสนับสนุน ควรดําเนินการคัดขอมูลแตละ 
สาขาวิชาที่โดดเดนมานําเสนอใหนักศึกษาที่มาสมัครรวมทั้งนักศึกษาอื่นๆ ที่ยังไมมาสมัครไดรับรูผาน 
ชองทางอยางนอย 2 ชองทาง คือ เว็บไซตของมหาวิทยาลัยและปายคัตเอาทภายในมหาวิทยาลัย 

ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา กลาววา เพื่อความเปนกันเองกับ 
นักศึกษาควรใหฝายกิจการนักศึกษาจัดกิจกรรมใหรุนพี่ดูแลรุนนอง  และแนะนํานองใหเลือกสมัคร 
เขาเรียนเปนกิจกรรมที่ใหนักศึกษารุนใกลเคียงกันชวยเหลือเกื้อกูลกัน  และจะเกิดความรูสึกเปนมิตร 
และที่สําคัญควรมีรุนพี่ทํากิจกรรมใหรุนนองดูสําหรับแนะนํารุนนองใหรูจักสาขาวิชาตางๆ ที่ตัวเองไมได 
เลือกเรียน 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ และมอบหมายใหคณะวิทยาการจัดการและคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

หามาตรการในการแสดงศักยภาพของสาขาเพื่อชักจูงใหนักศึกษาสมัครเขาเรียนในสาขาของตน โดย 
เปาหมายแรกคือนักศึกษาที่มาสมัครเขาเรียนในสาขาอื่นที่ยังไมได  และเปาหมายที่สองคือนักศึกษาที่ยัง 
ไมไดสมัครเขามาเรียน ใหดําเนินการโดยทันที
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ระเบียบวาระที่ 4.10.4 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ 

สาระสําคัญโดยยอ 

ไมมี 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
ไมมี 

ระเบียบวาระที่ 4.10.5 เรือ่งนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธกิารบดฝีายกิจการนกัศกึษา 

สาระสําคัญโดยยอ 

ไมมี 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
ไมมี 

ระเบียบวาระที่ 4.10.6 เรื่องนําเสนอเพือ่ทราบจากผูชวยอธิการบดฝีายบริหาร 

สาระสําคัญโดยยอ 

1. แผนปฏิบัติการงานซอมรบัปริญญา รายละเอียดดังนี้
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2. งานฉลองบัณฑิตจากมติที่ประชุมเนื่องจากระยะนี้เปนชวงปลายเดือนเมษายนและตน 
เดือนพฤษภาคมมีรองมรสุม เกิดจากแนวความกดอากาศต่ํา มีโอกาสฝนตกได มหาวิทยาลัยได 
เตรียมการ 2 แผน ดังนี้ 

(1) ฝนไมตกจะจัดที่สนามหนาอาคารสํานักงานอธิการบดีจํานวน 140 โตะ 

(2) หากฝนตกหรือคาดวาฝนจะตกจะจัดโตะแยกเปน 2 จุด คือที่หอประชุม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาจํานวน 70 โตะ  และจัดที่โรงอาหารจํานวน 70 โตะ 

3. ในวันที่ 21และ 22 เมษายน 2554 จะดําเนินการทําความสะอาดโรงอาหารและจัดโตะ 
ใหเรียบรอยพรอมที่จะใหรานคาเคลื่อนยายมาภายในชวงตนเดือนพฤษภาคม 

4. จะดําเนินการทําความสะอาดโตะหิน เก็บเศษไม เศษหิน ตางๆภายในมหาวิทยาลัยเพื่อ 
เตรียมการสําหรับงานซอมรับปริญญา 

5. ไดรับแจงจากสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา จะมีการดําเนินการทาสีดานหนา 
อาคารบัณฑิตศึกษา โดยดําเนินการตั้งนั่งรานในวันที่ 20 เมษายน 2554 

6. ฝายอาคารสถานที่ไดทําหนังสือแจงไปยังคณะวิทยาการจัดการในการจัดภูมิสถาปตย 
ไดขอมูลยอนกลับมาเรื่องตนไมประจําคณะคือตนอินทนิลเพียงเรื่องเดียว แตสําหรับรูปแบบการจัดสวน 
และตนไมอื่นๆ ยังไมไดรับแจง ในการนี้ขอหารือคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับถนนสาย 
21 มีความยาวไมเกิน 300 เมตร แตมี 6 ประตู หากรวมประตูเขาออก ของคณะครุศาสตรจะเปน 
7 ประตู และคณะวิทยาการจัดการจะตองเปดรั้วหรือไม ซึ่งประตูมีจํานวนมากเกินไปทําใหไมปลอดภัย 
ในอนาคต  ปจจุบันไดรับมอบอาคารเรียบรอยแลวก็ไดดําเนินการปดรั้ว ซึ่งคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
ยังไม ไดประชุมและใหขอมูลวาบริเวณดานหนาจะเปดรั้วหรือไม   จะทําลานจอดรถหรือไม
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หรือจะจัดทําสวนเพื่อจะไดดําเนินการออกแบบใหสอดคลองกัน จึงขอความชัดเจนในเรื่องดังกลาว 

อธิการบดี สรุปดังนี้ 

1. ถนนสาย 21 รั้วที่มีประตูอยูแลวใหคงอยูสภาพเดิมการใชงานหากมีความ 
จําเปนตองเปดก็ใหทําการเปดไดแตหากไมจําเปนก็ปดไวใหอยูในสภาพเปนรั้ว 

2. อาคารวิทยาการจัดการจะเจาะรั้วหรือไมโดยสภาพการกอสรางจะตองเจาะเพื่อให 
รับกับตัวอาคาร  แตเมื่อเจาะแลวมีขอดีขอเสียอยางไร 

มอบหมายคณะวิทยาการจัดการและฝายอาคารสถานที่นําไปพิจารณารวมกันและ 
นําเสนอเขาที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบ.) 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 

รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องนําเสนอเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระที่ 5.1 ขอความเห็นชอบแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการ 
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

สาระสําคัญโดยยอ 
ตามที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีมติเห็นชอบขอบังคับมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรใน 
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2554 ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํา 
มหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ในการประชุมครั้ งที่ 2/2554 เมื่อ วันที่ 9 มีนาคม 2554 เห็นชอบให 
การประเมินผลการปฏิบัติงานครั้งที่ 1 (1 ตุลาคม 255331 มีนาคม 2554) ใหใชแบบประเมินและ 
วิธีการเดิม 

ดังนั้น เพื่อใหเปนไปตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํา 
มหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) และเปนไปตามหลักเกณฑแหงขอบังคับ วาดวย หลักเกณฑและวิธีการประเมินผล 
การปฏิบัติราชการ  ของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2554 จึงสมควรพิจารณาเพื่อปรับแกแบบ 
ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของขาราชการสายวิชาการและสายสนับสนุน 

ขอกฎหมาย 

1. ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย หลักเกณฑและวิธีการ 
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2554 

2. มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ในการ 
ประชุมครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2554 เห็นชอบใหการประเมินผลการปฏิบัติงานครั้งที่ 1 
(1 ตุลาคม 255331 มีนาคม 2554) ใหใชแบบประเมินและวิธีการเดิม
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ขอเสนอ / ญัตต ิ
ขอความเห็นชอบแบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของขาราชการ 

สายวิชาการและสายสนับสนุน 

มติท่ีประชุม 
แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของขาราชการสายวิชาการและ 

สายสนับสนุน เห็นชอบใหดําเนินการดังนี้ 
1. ใหใชตามแบบและวิธีการเดิม 
2. ใหฝายเลขานุการถอดเทปการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2554 

ระเบียบวาระที่ 5.5 โดยนําความเห็นจากที่ประชุมสรุปนําเสนอเขาที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงาน 
บุคคล (ก.บ.ม.) ตอไป 

ระเบียบวาระที่ 5.2 ขอความเห็นชอบหลักเกณฑและวิธีการเลื่อนเงินเดือนขาราชการ 

สาระสําคัญโดยยอ 
ตามที่กลุมงานบริหารงานบุคคลเสนอบันทึกขอความเรื่องหลักเกณฑและวิธีการเลื่อน 

เงินเดือนขาราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ณ วันที่ 1 เมษายน 2554 โดยมีเอกสารที่ 
เกี่ยวของเสนอใหมหาวิทยาลัยพิจารณา ซึ่งอธิการบดีไดมอบกองกลางนําเสนอกรรมการบริหาร 
มหาวิทยาลัย (กบ.) โดยไดสําเนาแจงใหกรรมการทราบและพิจารณากอนการประชุม 

ขอกฎหมาย 
มาตรา 27 และมาตรา 31 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 

อธิการบดีมีอํานาจหนาที่บริหารกิจการของมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ 
และขอบังคับของทางราชการและมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ใหสอดคลองกับนโยบายและวัตถุประสงคของ 
มหาวิทยาลัย 

ขอเสนอ / ญัตต ิ
ขอความเห็นชอบหลักเกณฑและวิธีการเลื่อนเงินเดือนขาราชการ 

มติท่ีประชุม 
เห็นชอบหลักเกณฑและวิธีการเลื่อนเงินเดือนขาราชการ และใหนําเขาที่ประชุม 

คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม) ตอไป
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ระเบียบวาระที่ 5.3 ขอความเห็นชอบการลงนามในบันทึกขอตกลงความรวมมือ 
ดานสหกิจศึกษา 

สาระสําคัญโดยยอ 
ตามที่ คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   ไดแจ ง ใหผู ช วยศาสตราจารย 

ดร. วิมลพรรณ  รุงพรหม  รองอธิการบดีฝายวิชาการ เปนผูรวมลงนามในบันทึกขอตกลงความรวมมือ 
ทางวิชาการในฐานะผูแทนมหาวิทยาลัย ในวันที่ 7 เมษายน 2554 และตามบันทึกขอตกลงความรวมมือ 
ดานสหกิจศึกษา เขียนวา “บันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการฉบับนี้จัดทําข้ึนเมื่อวันที่ 7 เมษายน 
2554 ระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  โดย ผศ. ดร. วิมลพรรณ  รุ งพรหม 
รองอธิการบดีฝ ายวิชาการ ซึ่ งตอไปในบันทึกขอตกลงนี้ เรียกวามหาวิทยาลัย ฝายหนึ่ง  กับ 
1. สภาอุตสาหกรรมจังหวัด โดยนายทศพล  วังศิลาบัตร 2. โรงพยาบาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
โดยนายแพทย วีระพล  ธีระพันธเจริญ และ 3. บริษัทภัทรทรานสปอรต จํากัด โดยนายปรีชา 
ประสพผล  ซึ่งตอไปนี้เรียกวาเครือขายสหกิจศึกษา” ซึ่งผูรวมลงนามนั้นยังประกอบดวยคณบดี 
3 คณะวิชาของมหาวิทยาลัย ซึ่งไมมีรายละเอียดวามีสถานภาพใดในบันทึกขอตกลง ทั้งที่ เปน 
ผูดําเนินการหลักมาตั้งแตตน  อีกทั้งขอบขายความรวมมือมีเพียง 1. ขอ ซึ่งไมแนใจวาจะครอบคลุม 
ประเด็นตามมาตรฐานการจัดสหกิจศึกษาหรือไม 

ขอกฎหมาย 
มาตรา 27 และมาตรา 31 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 

อธิการบดีมีอํานาจหนาที่บริหารกิจการของมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ 
และขอบังคับของทางราชการและมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ใหสอดคลองกับนโยบายและวัตถุประสงค 
ของมหาวิทยาลัย 

ขอเสนอ / ญัตต ิ
ขอความเห็นชอบการลงนามในบนัทึกขอตกลงความรวมมือดานสหกจิศึกษา 

มติท่ีประชุม 
เห็นชอบในหลักการโดยใหตรวจสอบขอความในบันทึกขอตกลงใหตรงกับแนวปฏิบัติในการ 

จัดสหกิจศึกษาแลวเสนอเพื่อตรวจสอบและทําการแกไขใหตรงกันและเสนอลงนามตอไป
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ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ 
ระเบียบวาระที่ 6.1 เรื่องสืบเนื่องการติดตั้งเครื่องปรับอากาศและการถมบอหนาอาคาร 9 
และอาคาร 10 

สาระสําคัญโดยยอ 
จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2554 โดยผูอํานวยการ 

สํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาไดใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับเรื่องการติดตั้งเครื่องปรับอากาศและ 
การถมบอหนาอาคาร 9 และอาคาร 10 ซึ่งผูอํานวยการกองกลางไดหารือกับฝายพัสดุในการดําเนินการ 
ข้ันตอนจัดต้ังคณะกรรมการ  ตองไดรับความเห็นชอบในการประมาณการราคากอนจึงจะดําเนินแตงตั้ง 
คณะกรรมการเพื่อกําหนดคุณลักษณะดังกลาวตอไปได 

ตารางเปรียบเทียบเครื่องปรับอากาศ 

รายการ เครื่องปรับอากาศ 
จํานวน 

พัดลมระบาย 
อากาศจํานวน 

รายการที่เสนอขอ 
อนุญาตครั้งกอน 

รายการที่เสนอขอ 
อนุญาตครั้งนี้ 

จํานวนที่ลดลง 

จัดซื้อพรอมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 
ขนาดไมนอยกวา 32,000 BTU 3 

เพส เบอร 5 และติดตั้งพัดลม 
ระบายอากาศขนาด 15 ซม. 

5 6 3147,383 

จัดซื้อพรอมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 
ขนาดไมนอยกวา 32,000 BTU 3 

เพส เบอร 5 และติดตั้งพัดลม 
ระบายอากาศขนาด 15 ซม. 

213,944 

สรุป 103,439 

ตารางประมาณการถมบอหนาอาคาร 9 และ อาคาร 10 

รายการ กวาง ยาว ลึกโดยเฉลี่ย สูบน้ําตักเลน ถมทราย ถมดิน รวม 
ถมบอหนาอาคาร 9 17 ม. 60 ม. 3.20 ม. 87,000 390,000 503,000 980,000 
ถมบอหนาอาคาร 10 13 ม. 60 ม. 3.10 ม. 63,000 330,000 367,000 760,000 

สรุป 150,000 720,000 870,000 1,740,000 

ผู อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา กลาววา  เสนอใหแตงตั้ ง 
คณะกรรมการที่จะพิจารณากอนที่จะดําเนินการในเรื่องดังกลาว ควรจะเปนผูมีความรูรวมกันพิจารณา 
ไมใชในสวนของการตั้งคณะกรรมการพิจารณาคุณลักษณะ 

อธิการบด ี กลาววา เจาหนาที่ที่เปนฝายปฏิบัติการซึ่งมีความรูความเช่ียวชาญเรื่องการ 
คํานวณราคาคือฝายอาคารสถานที่ไดทําการคํานวณราคาตามแบบราคากลางที่ไดทําการพิจารณาแลว 
และคํานวณไดวงเงินตามตารางประมาณการการถมบอดังกลาว  แตในสวนของการอนุมัติวงเงิน 
งบประมาณ  เกินอํานาจของอธิการบดีที่จะอนุมัติไดในสวนของการถมดิน  จึงตองนําเขาคณะกรรมการ 
บริหารมหาวิทยาลัย (กบ.) ผานไปยังสภามหาวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติวงเงินดังกลาว
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และการติดตั้งเครื่องปรับอากาศถึงแมงบประมาณจะไมถึงหนึ่งลานบาทแตเห็นควรให 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยไดรับทราบและรวมพิจารณาเห็นชอบดวย 

มติท่ีประชุม 
อนุมัติวงเงินงบประมาณการติดตั้งเครื่องปรับอากาศจํานวน 213,944 บาท  และเห็นชอบ 

ใหดําเนินการถมบออาคาร 9 และอาคาร 10 โดยนําเรื่องเสนอขออนุมัติวงเงินงบประมาณจากสภา 
มหาวิทยาลัย 

ระเบียบวาระที่ 6.2 กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2554 

สาระสําคัญโดยยอ 
เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนําเสนอปฏิทินเพื่อหารือเรื่องกําหนด 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2554 

ขอเสนอ/ญัตต ิ
ขอความเห็นชอบกําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2554 

วันอังคารที่ 3 พฤษภาคม 2554 เวลา 13.30 น. ณ หองประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พระนครศรีอยุธยา 

มติท่ีประชุม 
รับทราบ 

ปดประชุมเวลา เวลา 18.00 น. 
รศ.วันทนีย  แสนภักดี ผูตรวจบันทึกการประชุม 
นางสาวนงคราญ  ปนแกว ผูบันทึกการประชุม 
นางสาวปยะนุช แสงมะฮะหมัด ผูบันทึกการประชุม 
นางสาวภัครินทร  ภิญญา จัดทํารายงานการประชุม




