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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
คร้ังที่ 6/2554 

วันอังคารท่ี 8 มีนาคม พ.ศ. 2554 เวลา 13.3015.30 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. ดร.ชิดชัย สนั่นเสียง รองอธิการบดฝีายวิจัยและบริการวิชาการ กรรมการ 
5. นายจิรศักดิ์ ชุมวรานนท รองอธิการบดฝีายวางแผนและพฒันา กรรมการ 
6. นายทวีศักดิ์ จริตควร ผูชวยอธิการบดีฝายบริหาร กรรมการ 
7. ดร.อมรรัตน สนั่นเสียง คณบดีคณะครุศาสตร กรรมการ 
8. นางอรัญญา จงกลรัตน (แทน)คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร กรรมการ 
9. นางเบญญาภา สอนพรม (แทน)คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 
10. รศ.ดร.นพวรรณ ธีระพันธเจริญ คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กรรมการ 
11. ผศ.พันทิพา มาลา ผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา กรรมการ 
12. นางสาวณิศรา ประดิษฐดวง (แทน)ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กรรมการ 
13. ผศ.กรองทิพย เนียมถนอม (แทน)ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี 

สารสนเทศ กรรมการ 
14. ดร.รวีวัตร สิริภูบาล ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา กรรมการ 
15. ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี กรรมการและ 

เลขานุการ 

ผูไมมาประชุม 
นายสุนทร โภชฌงค รองอธิการบดฝีายกจิการนกัศึกษา กรรมการ 

ผูเขารวมประชุม 
นางสุนทรี โพธิกุล ผูอํานวยการกองกลาง 

เปดประชุม เวลา 13.30 น. 
ประธานพิจารณาจํานวนกรรมการที่มาประชุมและเห็นวาครบองคประชุมแลวจึงเปดการประชุม 

และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม
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ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ 

ระเบียบวาระที่ 1.1 การลงนามความรวมมือโครงการหนึ่งมหาวิทยาลัยหนึ่งจังหวัด 

สาระสําคัญโดยยอ 
กระทรวงศึกษาธิการ โดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจัดใหมีการลงนาม 

ความรวมมือบันทึกขอตกลงระหวางผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัดกับมหาวิทยาลัยหลัก ที่ทําหนาที่ 
ประสานงานความรวมมือตามโครงการหนึ่งมหาวิทยาลัยหนึ่งจังหวัด ซึ่งมีการประชุมเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 
2554 ที่ทําเนียบรัฐบาล โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามีรายช่ือที่เปนมหาวิทยาลัย 
ประสานงานอยูในจังหวัดจํานวน 4 กลุม 4 จังหวัด คือ กรุงเทพมหานครฯ พระนครศรีอยุธยา อางทอง 
ลพบุรี ซึ่งกรุงเทพมหานครฯ และลพบุรีเกิดความคลาดเคลื่อนในการจัดสงเอกสาร  จึงมีการลงนาม 
จํานวน 2 จังหวัด คือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาลงนามกับผูวาราชการจังหวัดพรอมกับอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  และจังหวัดอางทองลงนามกับผูวาราชการจังหวัด 
พรอมกับอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา รายละเอียดตามแนวทางการดําเนิน 
โครงการหนึ่งมหาวิทยาลัยหนึ่งจังหวัด ซึ่งตอจากนี้มหาวิทยาลัยจะตองมีการดําเนินการตามแนวทาง 
รวมกันตอไป 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 1.2 การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2554 

สาระสําคัญโดยยอ 
วันพุธที่ 16 มีนาคม 2554 กําหนดใหมีการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ครั้งที่ 3/2554 เวลา 09.30 น. ณ หองประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ขอเรียนเชิญ 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเขารวมรับฟงการประชุมในครั้งนี้ดวย 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระที่ 2.1 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2554 

สาระสําคัญโดยยอ 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยไดมีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

ครั้งที่ 4/2554 เมื่อวันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ 2554 ณ หองประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พระนครศรีอยุธยา 

ขอเสนอ/ญัตต ิ
ขอรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้ งที่ 4/2554 

เมื่อวันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ 2554 ณ หองประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยครั้งที่ 4/2554 โดยไมมกีารแกไข 

ระเบียบวาระที่ 2.2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2554 

สาระสําคัญโดยยอ 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยไดมีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

ครั้งที่ 5/2554 เมื่อวันพุธที่ 2 มีนาคม 2554 ณ หองประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ขอเสนอ/ญัตต ิ
ขอรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้ งที่ 5/2554 

เมื่อวันพุธที่ 2 มีนาคม 2554 ณ หองประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 5/2554 โดยใหแกไข ดังตอไปนี้ 
1. หนา [230] ระเบียบวาระที่ 5.1 มติที่ประชุม : เห็นชอบงบประมาณหลักสูตร 

รัฐประศาสนศาสตร (รปบ.) เปนเห็นชอบโครงการและงบประมาณหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร (รปบ.) 
2. ระเบียบวาระที่ 5.2 มติที่ประชุม : เห็นชอบการจัดจางดวยวิธีกรณีพิเศษ แกไขเปน 

เห็นชอบ  การจัดจางดวยวิธีกรณีพิเศษ 
3. ระเบียบวาระที่ 5.3 การเสนอช่ือ ศ.ดร.นิพนธ ศุขปรีดี เขารับการสรรหาเปนสมาชิก 

วุฒิสภาใหแกไข ดังนี้
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สาระสําคัญโดยยอ 
ตามที่ขณะนี้มีการรับสมัครและการเสนอช่ือบุคคลเพื่อเขารับการสรรหาเปนสมาชิก 

วุฒิสภานั้น คณะผูบริหารมหาวิทยาลัยไดหารือกับผูทรงคุณวุฒิในสภามหาวิทยาลัยแลว  พิจารณา 
เห็นวาหากมีผูทรงคุณวุฒิและผูเช่ียวชาญดานการศึกษาไดรับการสรรหาเปนสมาชิกวุฒิสภาก็จะชวยให 
เกิดประโยชนตอการศึกษาของชาติและมหาวิทยาลัยมากขึ้น 

จึงเห็นสมควรเสนอช่ือ ศ.ดร.นิพนธ ศุขปรีดี  ซึ่งเปนผูทรงคุณวุฒิที่มีความรูและความ 
เช่ียวชาญดานการศึกษารับการสรรหาเขาเปนสมาชิกวุฒิสภาดานการศึกษาดวย  โดยไดประสานขอมูล 
และดําเนินการจัดทําเอกสารเรียบรอยแลว  และขอนําเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อขอ 
ความเห็นชอบในการเสนอช่ือตอไป 

ขอกฎหมาย 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมีอํานาจหนาที่ ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ 

พระนครศรีอยุธยา ที่ 27/2552 เรื่อง แต งตั้ งคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พระนครศรีอยุธยา (ก.บ.) มีอํานาจหนาที่ 

1. ใหคําปรึกษาและเสนอแนะในเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหาร วิชาการและการบริหาร 
ทั่วไปของมหาวิทยาลัย 

2. กลั่นกรองเรื่องที่มหาวิทยาลัยตองเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณา 
3. สงเสริม สนับสนุนและแสวงหาวิธีการเพื่อพัฒนาความกาวหนาของมหาวิทยาลัย 

ตลอดจนการปฏิบัติภารกิจรวมกันกับสถาบันอื่น 
4. ปฏิบัติหนาที่อันเกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยที่มิไดระบุใหเปนหนาที่ของผูใด 

โดยเฉพาะ 
5. หนาที่อื่น ๆ ตามที่สภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 

ขอเสนอ / ญัตต ิ
ขอความเห็นชอบในการเสนอช่ือ ศ.ดร.นิพนธ ศุขปรีดี  เขารับการสรรหาเปนสมาชิกวุฒิสภา 

มติท่ีประชุม 
เห็นชอบใหเสนอช่ือ  ศ.ดร.นิพนธ  ศุขปรีดี  เขารับการสรรหาเปนสมาชิกวุฒิสภาตามที่เสนอ 

4. ใหแกไขในหนา [233] ยอหนาที่หนึ่งบรรทัดที่ 3 จากขอความ “ปรากฏวาไมมีผู 
มาสมัคร” แกไขเปน “ไมมีผูผานการคัดเลือก”
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ 5/2554 

ระเบียบวาระที่ 3.1 มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

สาระสําคัญโดยยอ 

จากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2554 เมื่อวันพุธที่ 8 มีนาคม 
2554 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มีมติและขอสั่งการใหดําเนินการ ดังตอไปนี้ 

1. เห็นชอบโครงการและงบประมาณในการบริหารจัดหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร (รปบ.) 
2. เห็นชอบการจัดจางดวยวิธีกรณีพิเศษ (ระบบยืนยันตัวบุคคล) งบประมาณแผนดิน 

ป 2554 
3. เห็นชอบการเสนอช่ือกรรมการสภาผูทรงคุณวุฒิ (ศ.ดร.นิพนธ ศุขปรีดี) เขารับการ 

สรรหาเปนสมาชิกวุฒิสภา 
4. ใหดําเนินการในการตรวจเยี่ยมการจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้ง ณ ศูนยอุดมศึกษา 

อางทอง (Peer Visit) มีดังตอไปนี้ 
4.1 มีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการและผูปฏิบัติงานในวันอาทิตยที่ 6 มีนาคม 2554 

และไดแจงรายช่ือไปที่ สกอ. แลว สกอ. ไดแจงกลับมาวาคณะกรรมการ Peer Visit จํานวน 6 คน 
4.2 มีการกําหนดตัวผูรับผิดชอบในการใหขอมูลตามประเด็นที่ 17 
4.3 มีการเตรียมการนําเสนอขอมูลดังนี้ 

4.3.1 Power Point นําเสนอขอมูลพื้นฐานแนะนําศูนยอุดมศึกษาอางทอง 
4.3.2 จัดแฟมเอกสารแตละประเด็น  และรวบรวมเอกสารใหครบถวน/ตรง 

ตามประเด็นคําถาม 
4.3.3 สาขาวิชามีการเตรียมหลักฐาน เตรียมคําอธิบายเกี่ยวกับการ 

ดําเนินการหลักสูตรตามประเด็นคําถาม (ใชขอมูลชุดเดียวกันกับที่จัดแฟมเอกสาร และอาจมีเพิ่มเติม 
ขอมูลตามที่สาขาดําเนินการ)

4.3.4 สาขาวิชามีการเตรียมอาจารยประจําสูตรมาใหขอมูล 
4.4 กองกลางไดเตรียมการจัดสถานที่ประชุม จัดอาหารและรถรับสง ไปที่ศูนย 

อุดมศึกษาอางทอง 
5. เห็นชอบโครงการรับอาจารยชาวตางชาติสอนภาษาจีนโดยจางชาวจีนวุฒิการศึกษา 

ระดับปริญญาโท อัตราเงินเดือน 19,970 บาท และมอบหมายกองนโยบายและแผนตั้งในงบประมาณ 
แผนดิน ปงบประมาณ 2556 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.1 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะครุศาสตร 

สาระสําคัญโดยยอ 
วันที่ 26 มีนาคม 2554 มหาวิทยาลัยจะทําความรวมมือกับเขตพื้นที่จังหวัดชัยนาท 

สิงหบุรี, อางทอง, ลพบุรี, สระบุรี, และพระนครศรีอยุธยา เรื่องโครงการโทรทัศนครู พรอมกับเปดศูนย 
โทรทัศนครูภาคกลางตอนบนที่คณะครุศาสตรเปนเครือขายภายใตมหาวิทยาลัยบูรพา ขอเรียนเชิญ 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยทุกทาน โดยจะมีหนังสือแจงใหทราบอีกครั้งหนึ่ง 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.2 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

สาระสําคัญโดยยอ 
 ไมมี  

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
 ไมมี – 

ระเบียบวาระที่ 4.3 เรือ่งนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดคีณะวิทยาการจัดการ 

สาระสําคัญโดยยอ 
 ไมมี – 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
 ไมมี – 

ระเบียบวาระที่ 4.4 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

สาระสําคัญโดยยอ 
วันที่ 15 มีนาคม 2554 เวลา 13.00 น.ไดรับความรวมมือจากสํานักงานปองกันและ 

บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดอบรมการลดความเสี่ยงจากอัคคีภัย คณะวิทยาศาสตรฯ 
ขอเรียนเชิญคณะตางๆ จํานวน 10 คน และเจาหนาที่หนวยงานของกองกลาง จํานวน 20 คน  และ 
ศูนย/สํานัก หนวยงานละ 2 คน เพื่อเตรียมความพรอมในการจัดสถานที่และอํานวยความสะดวกอื่นๆ 
ในการจัดอบรมในครั้งนี้เพื่อตองการเพิ่มตัวช้ีวัดการลดความเสี่ยงของงานที่ปฏิบัติในเรื่องอัคคีภัย 
โดยคณะวิทยาศาสตรฯ จะทําหนังสือขอรายช่ือจํานวนผู เขารับการอบรมไปยังคณะ/ศูนย/สํานัก 
เพื่อเขารับการอบรมในครั้งนี้ตอไป 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 4.5 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา 

สาระสําคัญโดยยอ 
สถาบันอยุธยาศึกษามีกิจกรรมประจําเดือนมีนาคม ดังนี้ 
1. วันที่ 9 มีนาคม 2554 เวลา 09.30 น. ณ หองประชุมตนโมก อาคารบรรณราช 

นครินทร พิธียกยองเชิดชูเกียรติผูมีผลงานดีเดนทางดานการศึกษา วัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย 
“รางวัลบุษราคัมมณีศรีราชภัฏ” ขอเชิญผูบริหารทุกทานเขารวมเปนเกียรติในพิธีมอบรางวัลฯ ในวันและ 
เวลาดังกลาว 

2. วันที่ 1617 มีนาคม 2554 เวลา 08.3016.30 น. ณ หองประชุมตนโมก อาคารบรรณ 
ราชนครินทร โครงการจัดการความรูและอบรมเผยแพรเรื่องอยุธยาศึกษา กิจกรรม การพัฒนาภูมิปญญา 
ทองถ่ินอยางยั่งยืน  โดยสถาบันอยุธยาศึกษามีการจัดอบรมใหความรูดานภูมิปญญาทองถ่ิน และวิธีการ 
สาธิตการทําขนมตํารับชาววัง ใหแก นักเรียน นักศึกษา ครู อาจารยและประชาชนผูสนใจทั่วไป 
กลุมเปาหมาย 40 คน 

3. วันที่ 23 มีนาคม 2554 เวลา 10.30 น. ณ โรงเรียนบานแพรกประชาสรรค ประชุม 
การจัดโครงการสงเสริมอาชีพศิลปวัฒนธรรมภูมิปญญาทอง ถ่ิน อําเภอบานแพรก จังหวัด 
พระนครศรีอยุธยา โดยมีการประชุมหารือแนวทางการจัดรูปแบบการดําเนินโครงการในวันที่ 13 
เมษายน 2554 โดยสถาบันอยุธยาศึกษารวมประชุมกับองคกรสวนทองถ่ินอําเภอบานแพรก จังหวัด 
พระนครศรีอยุธยา 

4. วันที่ 2526 มีนาคม 2554 เวลา 08.3016.30 น. ณ เรือนไทยสถาบันอยุธยาศึกษา 
โครงการจัดการความรูและอบรมเผยแพรเรื่องอยุธยาศึกษา  กิจกรรมอบรมหลักสูตรระยะสั้นสําหรับ 
เยาวชน (มัคคุเทศกทองถ่ิน) โดย วิทยากร คุณเศรษฐเนตร  มั่นใจจริง  คุณภัทรพงษ  เกาเงิน 
คุณขนิษฐา  พาณิชย  และอาจารยโปรแกรมวิชาการทองเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
กลุมเปาหมาย 40 คน เปนนักเรียนในเกาะเมืองพระนครศรีอยุธยา 

5. สถาบันอยุธยาศึกษารวมกับวัดพนัญเชิงวรวิหาร จะจัดบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระ 
เกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในวโรกาสทรงมีพระชนมายุครบ 84 พรรษา อยูระหวางออกหนังสือ 
ไปยังโรงเรียนตางๆ เพื่อขอความรวมมือและขอความอนุเคราะหชวยประชาสัมพันธกิจกรรมดังกลาว 
โดยเปดรับถึงวันที่ 20 เมษายน 2554 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.6 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

สาระสําคัญโดยยอ 
ไมมี 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
ไมมี
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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 
ไมมี 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
ไมมี 

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. มาตรฐานตัวบงช้ีและเกณฑการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (25542558) 

ระดับอุดมศึกษา ซึ่งควรตองตระหนักเนื่องจากจะมีการประเมินคุณภาพในระดับคณะวิชาดวย จะตอง 
ผาน 3 คณะและสามารถตกไดเพียง 1 คณะเทานั้น คะแนนการผานทั้งหมดมีจํานวน 18 ตัวบงช้ี 
โดยตัวบงช้ีที่ 111 และคะแนนภาพรวมทั้ง 18 ตัวบงช้ีตองไดคะแนน 3.51 ข้ึนไป จึงจะผานเกณฑ 

การรับรองแบงเปน 2 ระดับ คือ ระดับคณะและระดับสถาบันหรือมหาวิทยาลัย ซึ่งเอกสาร 
ตางๆ กองนโยบายและแผน โดยกลุมงานประกันคุณภาพไดนําขอมูลข้ึนเว็ปไซตในเมนูสวนงานประกัน 
คุณภาพ เปนคูมือประกันคุณภาพของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(สมศ.) ตั้งแตหนา 166 เปนตนไป 

2. วันที่ 9 มีนาคม 2554 เวลา 13.00 น ณ หองประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พระนครศรีอยุธยา การประชุมประกันคุณภาพเพื่อช้ีแจงความรับผิดชอบของตัวบงช้ีตางๆ เพื่อกระจาย 
ใหหนวยงานไดดูแลรับผิดชอบ ซึ่งจะมีการออกคําสั่งในการมอบหมายใหดูแลตัวช้ีวัดตอไป 

3. รายงานผลการดําเนินงาน ตามหนังสือสํานักงานอธิการบดีที่ ศธ.0550.1/1614 ลงวันที่ 10 
กุมภาพันธ 2554 เรื่อง การสงผลการประเมินงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่ดําเนินงานในปงบประมาณ 2553 

4. การเบิกจายงบประมาณ ตามเอกสารสรุปแผน/ผล การใชจายงบประมาณรวมทั้ง 4 
ประเภท ปงบประมาณ พ.ศ.2554 (ณ เดือนตุลาคม 2553 – เดือนกุมภาพันธ 2554) ดังนี้ 

ควรทบทวนผลการเบิกจายงบประมาณแผนดินกอนงบอื่นๆ เนื่องจากงบประมาณ 
แผนดินมีตัวช้ีวัดที่ตองดําเนินการตามระเบียบของ ก.พ.ร. 

5. วันที่ 14 มีนาคม 2554 จะมีการประชุมคณะกรรมการงบประมาณและการเงิน 
6. วันที่ 14 มีนาคม 2554 จะมีการประชุมคณะกรรมการเรงรัดและติดตามการเบิกจาย 

งบประมาณ 
7. คณะผูบริหารมหาวิทยาลัยและทีมงานกองนโยบายและแผนไดวิเคราะหงบประมาณ 

พบวา ในปงบประมาณ 2554 สามารถปรับพนักงานที่เปนอาจารยประจําตามสัญญาเขาสูการเปน 
พนักงานมหาวิทยาลัยไดสวนหนึ่ง จึงขอเรียนใหคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยไดรับทราบเพื่อ 
เตรียมการประเมินพนักงานอาจารยประจําตามสัญญาเพื่อเปนพนักงานมหาวิทยาลัยตอไป
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อธิการบดี กลาววา เรื่องการประกันคุณภาพขอเนนย้ําใหทุกหนวยงานทบทวน ณ ปจจุบัน 
ในแตละคณะไดจัดระบบประกันคุณภาพในสวนของที่รับผิดชอบไวครบถวนแลวหรือไม 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.10.3 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝายวิชาการ 

สาระสําคัญโดยยอ 
1. ตามที่อธิการบดีไดมีบันทึกขอความ ที่ ศธ 0550.01/20 ลงวันที่ 13 ก.พ. 2554 เรื่อง 

สงแผนการพัฒนาหลักสูตรโดยอาจใชเกณฑในการจําแนกและจัดลําดับความสําคัญ เชน 
 หลักสูตรที่โดยเดนเปนจุดแข็งหรือเปนอัตลักษณของคณะหรือของมหาวิทยาลัย 
 หลักสูตรที่อยูในกระแสนิยมของผูเรียนหรือสังคม 
 หลักสูตรที่คณะมีศักยภาพ ความพรอมและประสบการณ เปนตน 
ซึ่งมีคณะวิทยาการจัดการสงกลับมา 1 คณะ จึงขอความรวมมือทั้ง 3 คณะใหรีบ 

ดําเนินการเพื่อใชเปนหลักฐานขอมูลในการพัฒนาหลักสูตร 
2. ผลการตรวจเยี่ยมของผูทรงคุณวุฒิ Peer Visit กรณีการจัดการศึกษานอกที่ตั้งศูนย 

อุดมศึกษาอางทอง เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ 2554 ตามประเด็นการตรวจเยี่ยมทั้ง 7 ประเด็น ดังนี้ 
ประเด็นท่ี 1 การเปดดําเนินการหลักสูตร 

 ตองเปนหลักสูตรที่เปดสอนในที่ตั้งแลวอยางนอย 1 ภาคการศึกษา 
 มีหลักฐานการไดรับอนุมัติหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัย 
 กรณีจัดการศึกษานอกสถานที่ตั้งบางสวนของหลักสูตร จํานวนหนวยกิตที่สอน 

ตองไมเกินรอยละ 50 ของหนวยกิตทั้งหมด 
ผลการตรวจเยี่ยมและขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ 

 เปนหลักสูตรที่ เปดสอนในที่ตั้งแลวอยางนอย 1 ภาคการศึกษา จํานวน 3 
หลักสูตรระดับปริญญาตรี ไดแก 

1. ครุศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย 
2. ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการพัฒนาชุมชน 
3. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการ 

ขอเสนอแนะ 
 หลักฐานการไดรับอนุมัติหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัย ไมสมบรูณ ควรมี 

ขอความวา ไดอนุมัติหลักสูตรใด  สามารถจัดการเรียนการสอนนอกสถานท่ีตั้งได เพื่อใหนักศึกษา 
ท่ีเรียนจบแลวไมมีปญหาในการทํางาน หรือมีขอรองเรียนตอสภามหาวิทยาลัยซึ่งเปนผูรับผิดชอบ 
โดยตรง  ดังน้ันจึงควรนําเขาสภามหาวิทยาลัยเพื่อใหมีความสมบรูณในการดําเนินการรับทราบ 
การจัดการศึกษานอกท่ีตั้งใน 3 หลักสูตร ทั้งนี้หลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย 
จะตองเสนอเขาสูสภามหาวิทยาลัยเชนเดียวกัน เพื่อปดการเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้งแลวแจง 
ตอ กกอ. เพื่อรับทราบ
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ประเด็นท่ี 2 ดานอาจารย 
 กรณีสอนนอกสถานที่ตั้งทั้งหลักสูตรตองมีอาจารยประจําหลักสูตร จํานวน 5 คน 

คนละชุดกับในสถานที่ตั้ง 
 กรณีสอนนอกสถานที่ตั้งบางสวนของหลักสูตรสามารถใชอาจารยประจําหลักสูตร 

ชุดเดียวกับในที่ตั้งได 
 อาจารยผูสอนทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษามีคุณสมบัติตามเกณฑ 

มาตรฐานหลักสูตร 
ผลการตรวจเยี่ยมและขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ 

 หลักสูตรทั้ง 3 หลักสูตร มีอาจารยประจําหลักสูตรจํานวน 5 คน คนละชุดกับใน 
สถานที่ตั้ง 

ขอเสนอแนะ 
 อาจารยประจําหลักสูตรตองมีสถานภาพเปนอาจารยประจําจริง ไดรับสิทธ์ิ 

เงินเดือน สวัสดิการเชนเดียวกับอาจารยที่อยูในที่ตั้ง ดังนั้นเห็นสมควรดําเนินการเปลี่ยนแปลงอาจารย 
ประจําหลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตฐาน 

ประเด็นท่ี 3 ดานสถานท่ี 
 ระยะเวลาเชา/เอกสารอนุญาตใหใชสถานที่ 
 แผนผังการจัดการศึกษานอกที่ตั้ง 
 สภาพแวดลอมและบรรยากาศโดยรอบศูนยการจัดการเรียนการสอนและความ 

ปลอดภัยของนักศึกษา 
 การใชพื้นที่ซ้ําซอนระหวางนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษา 
 พื้นที่ที่ใชสําหรับจัดการเรียนการสอนนอกสถานที่ตั้ง 

ผลการตรวจเยี่ยมและขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ 
 สถาบันอุดมศึกษาเปนเจาของที่ดินมีเอกสารสิทธิ์ชัดเจนจํานวนพื้นที่พอเพียงและ 

เหมาะสม 
ขอเสนอแนะ 

 ระยะทางระหวางนอกที่ตั้งหางกัน 30 กิโลเมตร อาจเกิดความทับซอน แตตอง 
พัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนใหมีความโดดเดน ตางไปจากในสถานที่ตั้ง 

 สถานที่จอดรถไมเพียงพอ อากาศภายนอกรอนและนาจะปลูกตนที่โตเร็ว เพื่อลด 
การใชพลังงาน (สังเกตตนไมที่ปลูก เชน เหลือปรีดีผาธรเปนตนไมที่โตชาไมใหรมเงา) 

ประเด็นท่ี 4 ดานสิ่งสนับสนุนทางการศึกษา 
 มีสิ่งอํานวยความสะดวก  และสิ่งสนับสนุนทางการศึกษา เชน หองเรียน หอง 

ทํางาน อาจารย หองปฏิบัติการ หองสมุด หนังสือตํารา 
 สิ่งอํานวยความสะดวกและสิ่งสนับสนุนทางการศึกษาใชงานไดจริงและเหมาะสม 

กับวัตถุประสงคการใชงาน
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 การเขาถึงทรัพยากรสนับสนุนการเรียนรูบริการหองสมุดอิเล็กทรอนิกส  และ 
บริการอินเทอรเน็ต 

ผลการตรวจเยี่ยมและขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ 
 หองเรียนมีเครื่องปรับอากาศ  เครื่องโปรเจคเตอร หองคอมพิวเตอร หองสมุด/ 

เอกสารรายช่ือหนังสือ/ระบบอินเทอรเน็ต หองเจาหนาที่บริการนักศึกษา  หองน้ํา โรงอาหาร เครื่องถาย 
เอกสาร สามารถใหบริการนักศึกษาไดเปนอยางดี 

ขอเสนอแนะ 
 ควรมีโปรแกรม Course ware ดานภาษา หองปฏิบัติการทางภาษา โดยให 

โอกาสในการเรียนกับเจาของภาษาไดเรียนรูภาษาและวัฒนธรรม ใหเพิ่มเติมหนังสือที่ทันสมัยชวนอาน 
 มีบริการหองสมุดอิเล็กทรอนิกสเช่ือมโยงกับในที่ตั้งและบริการอินเทอรเน็ต 

จํานวนพอเพียงและเหมาะสม 
ประเด็นท่ี 5 ดานการจัดการบริการนักศึกษา 

 บริการที่แจงวาจะจัดให เชน บริการใหคําปรึกษาทางวิชาการ การแนะแนวอาชีพ 
การจัดสวัสดิการนักศึกษา  และบริการอื่นๆ มีอยูจริง 

 บริการที่จัดใหมีมาตรฐานเชนเดียวกับการจัดการศึกษาในสถานที่ตั้ง 
ผลการตรวจเยี่ยมและขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ 

 มีการแตงตั้งอาจารยที่ปรึกษาประจําหมูเรียน ใหคําแนะนําดานการศึกษาแก 
นักศึกษา มีโครงการผอนผันการชําระเงินลงทะเบียน มีทุนการศึกษา สําหรับระบบลงทะเบียน 
มีระบบลงทะเบียนออนไลน  การขอเปนผูสําเร็จการศึกษา การขอเอกสารหนังสือรับรองตางๆ จัดใหมี 
มาตรฐานเชนเดียวกับในที่ตั้ง 

ประเด็นท่ี 6 ดานนักศึกษา 
 ผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิตามวัตถุประสงคของหลักสูตร 
 บุคลิกลักษณะและทัศนคติของนักศึกษาตอการเรียนรู 
 การเขารวมกิจกรรมนักศึกษา 
 ระบบการสื่อสารขอมูลเกี่ยวกับรับสมัครการลงทะเบียน การจัดการเรียนการสอน 

การแจงผลการเรียน การข้ึนทะเบียนบัณฑิต และระบบอื่นๆ ของมหาวิทยาลัย 
 เฉพาะผูที่กําลังจะสําเร็จการศึกษาใหพิจารณาเพิ่มเติมดังนี้ 

1) Learning Outcome (5 ดาน) 
2) ความพรอมในการประกอบอาชีพ 

ผลการตรวจเยี่ยมและขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ 
 นักศึกษามีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเปนที่นาพอใจ อีกทั้งยังเปนนักศึกษาภาค 

กศ.บป. ซึ่งมีงานทําอยูแลวสามารถนําความรูไปพัฒนาตนเองไดเปนอยางดี มีความพรอมในการประกอบ 
อาชีพ Learning Outcome (5 ดาน) มีทั้ง Knowledge และ Cognitive skill ที่เดนชัด  ภาพรวม 
นักศึกษามีความพึงพอใจในการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย
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ขอเสนอแนะ 
 นักศึกษาไมมี University Life ไมรูจักเพื่อนในคณะอื่น ๆ  การเขารวมกิจกรรมตางไป 

จากนักศึกษาภาคปกติกิจกรรมการเรียนการสอนในวิชาหมวดศึกษาทั่วไป ขอสอบและการวัดผลตอง 
มาตรฐานเดียวกับในที่ตั้ง 

ประเด็นท่ี 7 
 การติดตอประสานงานระหวางศูนยกับสถานที่ตั้งหลัก 
 รูปแบบการบริหารจัดการระหวางมหาวิทยาลัยและเจาของสถานที่ที่ ให 

ความรวมมือ 
 โครงสรางการบริหารงาน และองคประกอบของบุคลากรที่บริหารจัดการศูนย 
 กระบวนการรับสมัครและการลงทะเบียน 
 กระบวนการสําเร็จการศึกษาและการขึ้นทะเบียนบัณฑิต 
 งานวิชาการ 

ผลการตรวจเยี่ยมและขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ 
 มีการบริหารในรูปคณะกรรมการตามคําสั่งแตงตั้ง โดยมีองคประกอบดาน 

อํานวยการ ผูปฏิบัติงาน (กองกลาง  กองบริการการศึกษา  กองนโยบายและแผน กองพัฒนานักศึกษา 
กลุมงานพัสดุ กลุมงานการเงิน เปนตน) 

 มีแผนผังกระบวนการรับสมัครและการลงทะเบียนระบบรับสมัครและลงทะเบียน 
ในระบบลงทะเบียนออนไลน 

 มีแผนผังกระบวนการสําเร็จการศึกษา และคํารองขอเปนผูสําเร็จการศึกษา 

อธิการบดี ช้ีแจงเพิ่มเติมวา  คณะกรรมการที่มาตรวจเยี่ยม ซึ่งมีผูที่เปนคณะกรรมการใน กกอ. 
ดวยและทราบวามหาวิทยาลัยเปดหลักสูตร วศบ. (วิศวกรรมไฟฟา) และขอใหมหาวิทยาลัยรับสงไปให 
สภาวิศวกร(กว.) ไดรับรองดวย และแจงเตือนวาหากมหาวิทยาลัยไมดําเนินการ อาจจะมีนักศึกษา 
รองเรียนซึ่งเปนผลกระทบกับมหาวิทยาลัย ซึ่งเรื่องนี้มหาวิทยาลัยไดสอบถามกับสาขาวิชาแลวไดรับ 
คําตอบวาหลักสูตรนี้ไมตองใชการรับรองจากองคกรวิชาชีพ แตในอนาคตสภาวิศวกรจะตองจัดใหเปน 
มาตรฐานเดียวกัน ซึ่งมหาวิทยาลัยจะประกาศบอกนักศึกษาก็ตามวาเรียนโดยไมไดรับใบอนุญาต 
ซึ่งผลกระทบเกิดกับผูเรียนคือนักศึกษา เด็กรุนหลังอาจจะไมเขาใจทําใหเกิดขอรองเรียนจะเปนปญหา 
กับมหาวิทยาลัยที่จะตองแกไขปญหาภายหลัง 

รองอธิการบดีฝายวิชาการ ช้ีแจงเพิ่มเติมวา ปจจุบันใชคําวาสภาวิศวกร เปนพระราชบัญญัติ 
วิศวกร พ.ศ. 2542 ไดมอบหมายกองบริการการศึกษาประสานงานโดยทําหนังสือไปที่สภาวิชาชีพ 
สงหลักสูตร  ตรวจสอบ  ระหวางนี้มหาวิทยาลัยมีการรับสมัครนักศึกษาจะตองเซ็นรับทราบวาหลักสูตร 
วิศวกรรมไฟฟาเปนหลักสูตรที่ สกอ. รับทราบใหความเห็นชอบแตอยูระหวางที่จะดําเนินการกับ 
สภาวิชาชีพที่จะตองตอบหนังสือกลับมายังมหาวิทยาลัยเพื่อปองกันสภามหาวิทยาลัย จึงขอนําเรียน 
คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สําหรับคําวา กว. ไดเลิกใชแลว และขณะนี้อยูระหวาง 
ดําเนินการ หาขอมูลเกี่ยวกับพระราชบัญญัติ
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คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กลาววา ประเด็นเรื่องการรับรองจากสภาวิชาชีพ 
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟา ไดหารือรวมกันในคณะกรรมการประจําคณะ ๆ 
ก็มีความหวงใย และเนนย้ําวาขณะที่มีการรับนักศึกษาควรจะมีการประชาสัมพันธใหนักศึกษาทราบ 
และไดมีการแกไขเอกสารประชาสัมพันธ แตสาขาที่รับผิดชอบเห็นวาเปนการตัดโอกาสของสาขาซึ่งเมื่อ 
ผูสมัครเรียนทราบก็จะไมสมัครเรียน คณบดีไดทําบันทึกขอความขอความอนุเคราะหใหกองบริการ 
การศึกษาเพิ่มเติมขอความในใบสมัคร เพื่อใหผูสมัครสามารถเขาใจไดชัดเจนตามประกาศซึ่งนักศึกษา 
อาจจะไมไดดูในใบประกาศนั้น และกองบริการการศึกษาไดแจงวาใหบันทึกดังกลาวไปผานทาง 
สาขาวิชา แตเนื่องจากประเด็นนี้เปนขอเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยและคณะก็มีความกังวลกับเรื่อง 
ดังกลาว  คณบดีไดเสนอขอความแบบเปนกลางซึ่งอยูระหวางปรึกษาหารือกับสาขาวิชา 

รองอธิการบดีฝายวิชาการ กลาววา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟา 
แขนงอิเล็กทรอนิกส  เนื้อหาเปนอิเล็กทรอนิกสทั้งสิ้น ถาเปนวิศวกรรมไฟฟาตองเปนไฟฟากําลัง 
โทรคมนาคม คอมพิวเตอรฝงตัวฯ แตดวยศักยภาพของศาสตรในปจจุบันสามารถดําเนินการไดเฉพาะ 
ดานอิเล็กทรอนิกส เมื่อสงหลักสูตรไปที่ สกอ. ไดรับแจงจาก สกอ. ไมระบุแขนงในเอกสารและตัดคําวา 
อิเล็กทรอนิกสออกซึ่งทําใหขาดขอมูลที่ระบุวาเปนสาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสและจากช่ือหลักสูตรที่ 
ไดแกไขจาก สกอ. แลวกลายเปนหลักสูตรเนนวิศวกรรมไฟฟาซึ่งในรายละเอียดมีรายวิชานอยกวา 
วิศวกรรมไฟฟาทั่วไป  ซึ่งขณะนี้อาจารยในสาขาที่รับผิดชอบยังไมมีความชัดเจนวาหลักสูตรที่ขอเปด 
ไมไดหรือไมมีใบรับรองจากสภาวิศวกรรม วิธีการแกไขคือมหาวิทยาลัยจะทําหนังสือไปที่สภาวิชาชีพ 
โดยตรงและใหสภาวิชาชีพตอบเปนลายลักษณอักษรกลับมาเพื่อมหาวิทยาลัยจะนํามาประกอบกับ 
การรับสมัครนักศึกษา 

คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กลาววา ไมแนใจวาประกาศเพียงอยางเดียว 
จะเพียงพอหรือไม คณะตองการใหมีขอมูลเพื่อใหนักศึกษาที่จะสมัครหลักสูตรนี้รับทราบเบื้องตน 
กอนที่จะมีหนังสือตอบรับมาจากสภาวิชาชีพใหนักศึกษาเขาใจ หากนักศึกษาสมัครเขามาแลวให 
นักศึกษาเซ็นรับทราบในภายหลังจะเปนการใหขอมูลไมทั้งหมดกับนักศึกษาจะทําใหเกิดความวุนวาย 
ข้ึนได 

อธิการบดี กลาววา  อยางไรก็ตามตองมีการช้ีแจงตามขอเท็จจริงที่เปน คือ หลักสูตรนี้ช่ือ 
วิศวกรรมไฟฟา  ทั้งที่ผูเสนอเจตนาตองการใหเปนอิเล็กทรอนิกส  แตไมสามารถใสชื่ออิเล็กทรอนิกสได 
ดวยเหตุวา อิเล็กทรอนิกสเปนเพียงแขนงของไฟฟา  ดังนั้นจึงไมใชช่ือวาอิเล็กทรอนิกสถึงแมจะมีเนื้อหา 
เปนอิเล็กทรอนิกสก็ตาม โดยใหใชช่ือเปนวิศวกรรมไฟฟา จึงตองผานการรับรองจากสภาวิชาชีพ 
เนื่องจากอยูในบัญชีของสภาวิชาชีพของวิศวกรรมไฟฟา  แตจะไมไดรับรองเนื่องจากเปนเนื้อหา 
หลักสูตรอิเล็กทรอนิกส  เนื้อหาและดานวิศวกรรมไฟฟามีไมมากพอ  ขณะนี้หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟา 
ที่ไมไดรับการรับรองจากสภาวิชาชีพ ซึ่งทางออกเดียวที่มีคือใหเขียนตามความเปนจริงวา “เปนหลักสูตร 
ที่ยังไมไดผานการรับรองของสภาวิชาชีพวิศวกรรม” ควรจะเขียนใหผูสมัครทราบตั้งแตตนทางอาจารย 
ประจําหลักสูตรและสาขาวิชารับไดหรือไม  หากรับไดใหเขียนขอความดังกลาว หากรับไมไดตองทําเรื่อง 
นําเสนอมหาวิทยาลัย
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รองอธิการบดีฝายวิชาการ กลาววา ตองนําขอมูลเกี่ยวกับพระราชบัญญัติมาใหกองบริการ 
การศึกษาตรวจดูขอมูลกอนจึงจะเขียนได แตปญหาจะข้ึนอยูกับสภามหาวิทยาลัย  ซึ่งไมเหมือนกับ 
วิชาชีพครูคือจากสภามหาวิทยาลัย และสกอ. รับรองแลวสงไปที่คุรุสภา แตตองการใหสภามหาวิทยาลัย 
เปนผูรับผิดชอบหากในอนาคตนักศึกษาที่จบออกไปไมสามารถทํางานได 

อาจารยณิศรา  ดวงประดิษฐ กลาววา ตามที่แจงวาเรื่องดังกลาวตองเขาสภาวิชาชีพวิศวกร 
เมื่อนําเขาไปแลว ตัวอยาง เชน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีการรับนิติศาสตรบัณฑิต หากไม 
ผานกระบวนการเนติบัณฑิต สามารถทํางานไดเชน นิติกร หรือทํางานที่เกี่ยวกับกฎหมาย คือการไดรับ 
ปริญญานิติศาสตรบัณฑิตสามารถทํางานได แตไมสามารถสอบอัยการ หรือผูพิพากษาได  แตหาก 
สภาวิชาชีพวิศวกรหากไมผาน  นักศึกษาวิศวกรที่จบจากมหาวิทยาลัยสามารถไปประกอบอาชีพวิศวกร 
ไดหรือไม มีทางเลือกใหกับนักศึกษาไดหรือไมซึ่งเปาหมายของนักศึกษาคือประกอบวิชาชีพ  และที่ 
สําคัญความเขมขนของสภาวิชาชีพจะมีความเขมขนของมาตรฐานมากขึ้นหากเปนประชาคมอาเซี่ยนใน 
ป 2015 ในระหวางการขอนักศึกษาวิศวกรรมบัณฑิตจบออกไปสามารถมีอาชีพ มีทางเลือกไดหรือไม 
หากไมสามารถประกอบอาชีพไดขอใหสาขาวิชาและคณะพิจารณาใหถ่ีถวนกอนที่จะดําเนินการรับสมคัร 

ผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา กลาววา หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟาตองสงไปใหสภาวิศวกร 
รับรองกอน แตเมื่อนักศึกษาจบการศึกษาแลวแตไมไปสอบเอาใบ กว. ก็สามารถทํางานได เพียงแตวา 
ถาไดรับใบ กว. มีสิทธ์ิที่จะทําอะไรไดอีกหลายอยาง เมื่อไปทํางานแลวนําใบ กว. ไปยื่นก็จะไดรับ 
เงินเดือนเพิ่มขึ้น แตปญหาเรื่องตัวหลักสูตรวิศวกรจะรับรองหรือไม 

รองอธิการบดีฝายวิชาการ กลาววา วิศวกรที่จุฬา หรือลาดกระบังไมจําเปนตองมี กว. ซึ่งจะมี 
มาตรฐานของมหาวิทยาลัยอยูแลว  ถาสําเร็จการศึกษาและมีคุณภาพไปทํางานที่ไมมีใบ กว. ก็สามารถ 
ทําไดแตนักศึกษาตองการมีใบ กว. เพื่อไปเซ็นจึงตองการมีใบ กว. การรับสมัครสวนใหญนักเรียน 
จะสอบถามวาหลักสูตรนี้มีใบ กว. หรือไม  แตหลักสูตรนี้มีรายวิชาไมถึงหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟาที่จะ 
สามารถสอบใบ กว.ไดซึ่งรับรูอยูแลววาสภาวิชาชีพไมรับรองหลักสูตรดังกลาวแตตองการใหสภาวิชาชีพ 
ตอบกลับมาเปนเอกสารแจงอยางเปนทางการเพื่อใหมหาวิทยาลัยใชยืนยันหากเกิดปญหา 

อธิการบดี กลาววา  สถานะของหลักสูตรเปนหลักสูตรที่ถูกตองตามเกณฑของ สกอ. เพียงแต 
สิทธิของผูเรียนในหลักสูตรนี้เมื่อจบการศึกษาแลวจะไมไดเทากับหลักสูตรที่สภาวิชาชีพรับรอง  ซึ่งสิทธิ 
ที่ไมไดเทาเทียมตรงนี้จะเปนจุดออนที่จะทําใหเกิดขอทักทวงได 

จากการท่ีมีการตรวจเยี่ยมจากผูทรงคุณวุฒิ Peer Visitและไดรับขอเสนอแนะ 6 ประเด็น 
ดังเอกสารท่ีรายงานและคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยไดหารือรวมกันในประเด็นการปองกัน 
ปญหาเรื่องใบกว.ของหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟา มีขอสรุปดังน้ีใหแจงกับผูสมัครเรียนไดทราบถึง 
ขอเท็จจริงของหลักสูตร วาหลักสูตรดังกลาวยังไมไดรับการรับรองจากสภาวิชาชีพ โดยใชขอความ 
ใหเปนไปตามหลักเกณฑของสภาวิชาชีพเพ่ือใหผูสมัครเรียนรับทราบตั้งแตตน 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 4.10.4 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ 

สาระสําคัญโดยยอ 
วันที่ 7 10 มีนาคม 2554 จัดใหมีการนําเสนอรายงานผลการวิจัยปงบประมาณ 2553 

ทั้งสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) และของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ขอเรียน 
เชิญคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเขารวมรับฟงการนําเสนอผลงานและขอความอนุเคราะห 
ประชาสัมพันธใหคณาจารยไดรับทราบขอมูลการเสนอผลงานครั้งนี้ดวย 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.10.5 เรือ่งนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธกิารบดฝีายกิจการนกัศกึษา 

สาระสําคัญโดยยอ 
การพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ไดกําหนดใหวันที่ 68 

พฤษภาคม 2554 เปนวันฝกซอม และรับจริงในวันที่ 10 พฤษภาคม 2554 กองพัฒนานักศึกษาไดสงรายช่ือ 
คณะกรรมการเพื่อใหประธานกรรมการแตละฝายทําการตรวจสอบรายช่ือ ใหถูกตองอีกครั้งหนึ่งและสงคืน 
ภายในวันที่ 4 มีนาคม 2554 เพื่อใหกองพัฒนานักศึกษาดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.10.6 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผูชวยอธิการบดีฝายบริหาร 

สาระสําคัญโดยยอ 

ไมมี 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 

ไมมี 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องนําเสนอเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระที่ 5.1 Gyeongju University มีความประสงคขอทําบันทึกความเขาใจกับ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พรอมทั้งเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย 

สาระสําคัญโดยยอ 
ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ไดรับหนังสือจากมหาวิทยาลัย Gyeongju 

มีความประสงคขอทําบันทึกความเขาใจกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พรอมทั้งเยี่ยมชม 
มหาวิทยาลัย โดยมีขอเสนอแผนการดําเนินการ 2 แผน ดังนี้
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1. คณะผูบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เยี่ยมชมมหาวิทยาลัย Gyeongju 
บนพื้นฐานของการทําบันทึกความเขาใจ เพื่อสนับสนุนโปรแกรมการแลกเปลี่ยนนักศึกษา โดยทาง 
Gyeongju มีความประสงคที่จะเรียนเชิญคณะผูบริหารผูมีอํานาจการตัดสินใจของมหาวิทยาลัย เขา 
เยี่ยมชม Gyeongju ในชวงภาคฤดูรอนนี้ 

ผูเยี่ยมชม : คณะผูบริหารผูมีอํานาจในการตัดสินใจสําหรับโครงการแลกเปลี่ยน 
เวลา : ทุกเวลาตามเห็นสมควร 
สิ่งที่จะดําเนินการ : 1) การประชุมเรื่องการสนับสนุนโครงการแลกเปลี่ยน 

2) การสาธิตการทําอาหารเกาหลี 
3) การเยี่ยมชมเมือง Gyeongju 
4) การเยี่ยมชมโรงงานอุตสาหกรรม 

2. คณะผูบริหารมหาวิทยาลัย Gyeongju เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
บนพื้นฐานของการทําบันทึกความเขาใจ การทําโครงการแลกเปลี่ยน Gyeongju ตองการที่จะเยี่ยมชม 
มหาวิทยาลัย และทราบถึงบรรทัดฐานของมหาวิทยาลัย เพื่อหารือเกี่ยวกับการทําโครงการแลกเปลี่ยน 

ผูเยี่ยมชม : คณะผูบริหารผูมีอํานาจในการตัดสินใจสําหรับโครงการแลกเปลี่ยน 
เวลา : 26 เมษายน 2554 – 27 เมษายน 2554 (วันใดวันหนึ่ง) 
สิ่งที่จะดําเนินการ : 1) การประชุมเรื่องการสนับสนุนโครงการแลกเปลี่ยน 

2) การเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
3) การเยี่ยมชมเมืองพระนครศรีอยุธยา 

ขอกฎหมาย 
ตามมาตรา 27 ใหมีอธิการบดีเปนผูบังคับบัญชาสูงสุดและรับผิดชอบการบริหารงานของ 

มหาวิทยาลัย และมาตรา 31 ใหอธิการบดีมีอํานาจและหนาที่บริหารกิจการของมหาวิทยาลัยใหเปนไป 
ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ และขอบังคับของทางราชการและของมหาวิทยาลัยใหสอดคลอง 
กับนโยบายและวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัยแหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 

ขอเสนอ/ญัตต ิ
ขอความเห็นชอบมหาวิทยาลัย Gueongju ขอเยี่ ยมชมมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

พระนครศรีอยุธยา เพื่อหารือเกี่ยวกับการทําบันทึกความเขาใจ 

มติท่ีประชุม 
เห็นชอบในการตอนรับมหาวิทยาลัย Gueongju เพื่อเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

พระนครศรีอยุธยา เพื่อหารือเกี่ยวกับการทําบันทึกความเขาใจ มอบหมายฝายวิเทศสัมพันธตอบกลับ 
แจงวามหาวิทยาลัยยินดีตอนรับในการเดินทางมาเยือน  สวนรายละเอียดอื่นๆ จะดําเนินการภายหลัง 
จากหารือรวมกันอยางเปนทางการเรียบรอยแลว



การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ครั้งที่ 7 

[219] 

ระเบียบวาระที่ 5.2 หารือเกี่ยวกับการจัดหลักสูตรการทองเที่ยว 

สาระสําคัญโดยยอ 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอภิปรายใหความเห็นรวมกัน ดังนี้ 
คณบดีคณะวิทยาศาสตรฯ กลาววา มหาวิทยาลัยไดมีการทํา MOU กับหลายมหาวิทยาลัย 

จึงขอเสนอใหมีการทบทวนการทํา MOU วามหาวิทยาลัยสามารถดําเนินการไดในระดับใดและ 
มีแผนการสําหรับรองรับ MOU นั้นหรือไม มิฉะนั้นจะเปนดังที่ ผศ.จินตนา  เวชมี ที่เคยทักทวงวาเปน 
การไปทองเที่ยวไมมีกิจกรรมที่ เปนประโยชนตอมหาวิทยาลัย จึงควรมีการทบทวนแตละMOU 
ที่ดําเนินการมีกิจกรรมรองรับและกระบวนการ/แผนการดําเนินงาน/งบประมาณ หรือสาขาวิชา 
ที่เกี่ยวของมีการวางแผนการดําเนินการอยางไรบาง  จากการดําเนินการที่ผานมาประโยชนที่ไดรับจาก 
การทํา MOU ผลการดําเนินงานที่ไดรับไมเทากับที่คาดหวังเอาไว  จึงขอเสนอใหมีการหารือในประเด็น 
การทํา MOU เนื่องจากขณะนี้มหาวิทยาลัยตางๆ ใหความสนใจกับการทําMOU เปนอยางมาก 

อธิการบดี กลาววา ขณะนี้มหาวิทยาลัยมีการทําMOUจํานวน 4 ประเทศคือ 1. ประเทศจีน 
2. ประเทศเวียดนาม 3. ประเทศอินเดีย 4. ประเทศญี่ปุน  สวนที่ประเทศไตหวันและแคลิฟอรเนียสเตส 
ยังไมไดทํา MOU เพียงเห็นชอบในหลักการและจัดทํารายละเอียดกอนที่จะมี MOU จะตองมีการติดตอ 
พบปะเพื่อทําความรูจักกันกอน  เชน ชวงที่ผานมามหาวิทยาลัยมีงบประมาณใหคณะละสองแสนบาท 
ที่ทําโครงการเพื่อเดินทางไปทําความสัมพันธกับตางชาติในปงบประมาณที่ผานมา  สวนข้ันตอนเมื่อมี 
MOU ตองจัดทําแผนงานโครงการและจัดต้ังงบประมาณเพื่อดําเนินงานตามโครงการ MOU 

อาจารยณิศรา  ดวงประดิษฐ กลาววา มหาวิทยาลัย Gueongju ซึ่งอาจารยคณะมนุษยฯ 
หลายทานมีโอกาสไดไปดูงานหลังจากกลับมาก็มีความประทับใจ  หลังจากนั้น MOU ในชวงหลังมีการ 
พูดถึงเรื่องการไดเปรียบเสียเปรียบจากการทํา MOU เมื่อเปรียบเทียบจากลักษณะรูปแบบของ 
มหาวิทยาลัยเมื่อเปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัย Gueongju แลวมหาวิทยาลัย Gueongju จะประสบ 
ผลสําเร็จทางดานการบริหารการศึกษามากกวา  ดวยภาพลักษณของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พระนครศรีอยุธยาถูกมองในเรื่องของการทองเที่ยวและวัฒนธรรม  การที่มหาวิทยาลัย Gueongju 
กลับมาสนใจประเทศไทยอีกครั้ง เนื่องจากนักทองเที่ยวชาวไทยเดินทางไปที่ประเทศเกาหลี 
เปนจํานวนมากเปนชอบซื้อสินคาของเกาหลี ทําใหเกิดรายไดเขาประเทศเกาหลีเปนจํานวนมาก 
จึงนาจะใหความสนใจระบบการจัดการศึกษาที่ประสบความสําเร็จเรื่องการทองเที่ยวของประเทศเกาหลี 
สวนในการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของสถาบันอยุธยาศึกษาหรือนักวิชาการทางวัฒนธรรมควรดําเนิน 
เทาที่มหาวิทยาลัยจะสามารถดําเนินการได  ซึ่งจะเปนจุดเริ่มตนที่ดีในการเขาไปศึกษาระบบการบริหาร 
จัดการทางดานการศึกษาการทองเที่ยว และเสนอใหมีการศึกษามหาวิทยาลัยการทองเที่ยงของเกาหลี 
ซึ่งมีรูปแบบการบริหารจัดการที่ทันสมัย มีการสนับสนุนกับหนวยงานภาครัฐควบคูกันโดยไดรับ 
การสนับสนุนที่ดีจากรัฐบาลจึงทําใหประสบความสําเร็จได หากศึกษาภาพรวมและสามารถนํามาปรับ 
ใชกับมหาวิทยาลัยไดก็จะเปนอัตลักษณที่ดีในอนาคต
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ผศ.กรองทิพย  เนียมถนอม กลาววา ขอเสนอแนะในฐานะที่เปนอาจารยที่มาทันชวง 
อาจารยรุนเกาโดยสังเกตุจากสาขาอุตสาหกรรมทองเที่ยวรุนกอนเกิดจากคณะมนุษยฯ  และเกิดจากทีม 
อาจารยที่เขมแข็งซึ่งอาจารยแตละทานไมใชในสาขาวิชาเดียวแตมีอาจารยในหลายสาขาวิชาใหความ 
รวมมือจนทําใหมหาวิทยาลัยมีช่ือเสียงในเรื่องของการทองเที่ยวเปนอยางมาก  ซึ่งคือการรวมของทุกๆ 
ศาสตรตองชวยกันหลากหลายศาสตรไมใชแคการทําใหเกิดข้ึนไดจากคนเพียงคนเดียว 

อธิการบดี ใหขอมูลเพิ่มเติมวา หลักสูตรการทองเที่ยวถูกมองวาเปนอัตลักษณสวนหนึ่งของ 
มหาวิทยาลัย เนื่องดวยการตั้งอยูในพื้นที่มรดกโลก และคงละทิ้งสาขานี้ไมไดจึงไดมอบหมาย 
รองอธิการบดีฝายวิชาการนัดหารือรวมกับรองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ และอาจารยประจํา 
หลักสูตรการทองเที่ยว ความคาดหวังของสังคมตอหลักสูตรการทองเที่ยวมีสูงมากและมีความตองการ 
อยูตลอดเวลาดังนั้นมหาวิทยาลัยตองพัฒนาใหสอดคลองสภาพความคาดหวังดังกลาว  ซึ่งหากบุคลากร 
ที่มีอยูไมสามารถดําเนินการไดก็จําเปนตองหาบุคลากรที่จะสามารถดําเนินการในเรื่องนี้ตอไปไดเพื่อ 
ไมใหเกิดความเสียหายตอมหาวิทยาลัย 

รองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ กลาววา  ตามที่ไดดูขอมูลความกาวหนาซึ่ง 
ขณะนี้มีการทําวิจัยรวมกันระหวางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พระนครศรีอยุธยา เรื่องการทองเที่ยวความคาดหวังตอการประกอบอาชีพ  จะมีการจัดประชุมระหวาง 
อาจารยและนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พระนครศรีอยุธยาเพื่อศึกษากระบวนการทองเที่ยวจะเปนการตอยอดเรื่องหลักสูตรการทองเที่ยว 

รองอธิการบดีฝายบริหาร แจงขอมูลเพิ่มเติมวา เมื่อวันศุกรที่ 4 มีนาคม 2554 เขารวม 
ประชุมกับ สมศ. ไดมีการพูดถึงเรื่องอัตลักษณและเอกลักษณ มีสวนที่นาสนใจเช่ือมโยงกับการทองเที่ยว 
คือเรื่องประวัติศาสตร เคยทราบวามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามีโปรแกรมประวัติศาสตรแลว 
เพราะสาเหตุใดจึงสูญหายไป ไดใหขอมูลแจงกลับไปวานักศึกษาที่จบการศึกษาไปแลวไมมีงานทําซึ่ง 
ทาง สมศ. ใหขอเสนอแนะวาสามารถสอบไกดไดและควรรื้อฟนเรื่องประวัติศาสตรอีกครั้ง จึงนําเรียน 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อนํากลับมาทบทวนหากสามารถดําเนินการตอไปได 

รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา กลาววา  นักศึกษารุนกอนสามารถคัดเลือก 
นักศึกษาไดแมกระทั่งคัดสวนสูง คัดบุคลิกภาพทําใหไดนักศึกษาที่มีคุณภาพมาเรียน  หากมหาวิทยาลัย 
สามารถสรางความเขมแข็งได  ซึ่งศาสตรสวนใหญจะอยูที่คณะมนุษยศาสตรทั้งหมด  ซึ่งคณะวิทยาการ 
จัดการดวยคณะมีความหลากหลายของสาขาวิชาจึงทําใหการทองเที่ยวไมไดถูกชูข้ึนมาซึ่งยังมีโอกาส 
ทําใหไมไดรับการผลักดัน ซึ่งขณะนี้มีอาจารยเพียง 45 คน จึงทําไดตามศักยภาพที่มี  แมแตหลักสูตร 
ที่ผลักดันข้ึนมาหากบรูณาการเรื่องภาษา กับหลักสูตรไดซึ่งทําใหมากกวาไดโดยวิชาเรียนเหมือนกับ 
หลักสูตร 2 ภาษาสามารถทําใหนักศึกษามีความเขมแข็งดานภาษาและเกิดความมั่นใจ  ประเทศเกาหลี 
มีรายไดจากการทองเที่ยวสูงและมีกลยุทธทางการตลาดอยางไรที่ทําใหประเทศที่ไมมีอะไรมากสามารถ 
สรางรายไดจากการทองเที่ยวไดอยางมาก 

ผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา กลาววา ปจจุบันนี้มีความยากลําบากในการขอความ 
อนุเคราะหอาจารยในมหาวิทยาลัยใหคําปรึกษาดานประวัติศาสตร แมกระทั่งอาจารยที่บรรจุใหม 
เนื่องจากตองใชเวลาและความพยายามที่จะศึกษาหาความรูเพื่อตอบคําถามได  อาจารยรุนเกา เชน 
ผศ.ระยับศรีและอาจารยบุปผา ของโปรแกรมการทองเที่ยวทําอยางไรจึงประสบความสําเรจ็ในการจดัตัง้
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โปรแกรมวิชา  ควรมองดานที่ทําใหประสบความสําเร็จวาแมจะมีผูสอนแตหากไมมีความมุงมั่นจริงจัง 
และไมมีความเสียสละในการที่จะสรางหรือพัฒนาหลักสูตรการทองเที่ยวข้ึนมาใหมก็ไมทําใหเกิด 
ประโยชนข้ึนได ทําอยางไรที่จะปลุกจิตสํานึกของอาจารยใหชวยกันทําใหเกิดข้ึนใหม เมื่อมีนักทองเที่ยว 
ไมวาจะชาวไทยหรือชาวตางประเทศซึ่งตองไปขอความอนุเคราะหอาจารยมณฑล รูสึกอายและเกรงใจ 
เนื่องจากเปนอาจารยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ดร.รุงทิพย รัตนภานุศร 
พยายามที่จะสรางนักศึกษาปที่ 3 สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตรฯ พยายามที่จะสราง 
นักศึกษา และใหความอนุเคราะหกับสถาบันอยุธยาศึกษาในการใหนักศึกษามาชวยเปนไกดในโอกาส 
ตางๆ เนื่องจากมหาวิทยาลัยไมมีอาจารยที่จบทางดานประวัติศาสตรโดยตรงมากเพียงพอที่จะชวยงาน 
ของสถาบันอยุธยาศึกษา หากเห็นควรใหนํากลับมาเปนหลักสูตรที่เปดสอนในโอกาสตอไปและตรงกับ 
นโยบายของมหาวิทยาลัย 

อธิการบด ี สรุปขอเสนอแนะหลักสูตรการทองเที่ยววา ควรจะมีการพัฒนาใหมีความ 
เขมแข็งข้ึนโดยมีขอเสนอ 2 ประเด็นคือ 

1. ทบทวนการอยูในสังกัดใด เหมาะสมหรือไม 
2. การบริหารจัดการหลักสูตรควรจะบริหารจัดการอยางไรเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ 
หลักสูตรการทองเที่ยวคงจะหลีกเลี่ยงไมไดในการที่จะพัฒนาใหมีความเขมแข็งในระยะสั้น 

ควรใชการจัดการในสภาพที่เปนอยูเฉพาะการรับสมัครนักศึกษารุนใหม ทําอยางไรจะใหผูเขาเรียนในป 
การศึกษาหนามีปริมาณการสมัครสาขาวิชาการทองเที่ยวใหมากข้ึน  ซึ่งการที่จะทําไดจะตองสรางภาพ 
ใหนักศึกษาเห็นแลวอยากที่จะเรียนในสาขาการทองเที่ยว ตองทําการประชาสัมพันธซึ่งจะชวยไดสวน 
หนึ่ง ทั้งนี้ทางคณะวิทยาการจัดการไดมีการหารือรวมกันหรือไม 

หัวหนาสํานักงานคณะวิทยาการจัดการ กลาววา อุตสาหกรรมการทองเที่ยวไดปรับปรุง 
หลักสูตรใหมเปนการทองเที่ยวและการโรงแรม ซึ่งอาจารยที่เปนหัวหนาสาขาวิชาก็จบมาทางดานการ 
โรงแรมซึ่งปญหาสําคัญของหลักสูตรการทองเที่ยวคือบุคลากรซึ่งเปนอาจารยประจําตามสัญญา จํานวน 
3 คน และคณะไดตั้งงบการประชาสัมพันธของคณะดําเนินการประชาสัมพันธแบบองครวม คือ 
ทุกหลักสูตร 

มติท่ีประชุม 
การจัดหลักสูตรการทองเที่ยวมอบหมายคณบดีคณะวิทยาการจัดการและหัวหนาสาขาวิชา 

รวมหารือกับรองอธิการบดีฝายวิชาการและอธิการบดีตอไป
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ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ 
ระเบียบวาระที่ 6.1 กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2554 

สาระสําคัญโดยยอ 
เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนําเสนอปฏิทินเพื่อหารือเรื่องกําหนด 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2554 

ขอเสนอ/ญัตต ิ
ขอความเห็นชอบกําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2554 

วันอังคารที่ 22 มีนาคม 2554 เวลา 13.30 น. ณ หองประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

มติท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 6.2 ขอเสนอแนะเพิ่มเติมในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

สาระสําคัญโดยยอ 
ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา เสนอขอเพิ่มเติมวาระการประชุม 

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ซึ่งการประชุมจะมองแตมุมที่ไกลจากสภาพปฏิบัติของผูปฏิบัติจริง 
ตองการใหเชิญประธานแตละโปรแกรมหรือประธานสาขาวิชา ชวยเขามานําเสนอใหขอคิดเห็นที่เปดรับ 
นักศึกษาไดนอยหรือโปรแกรมที่จะเปนปญหาในการจัดการเรียนรู ใหมาพูดคุยถึงสภาพปญหาและ 
แนวทางในการพัฒนาในอนาคต  ซึ่งบางโปรแกรมที่เหลือนักศึกษาไมถึง 20 คน ควรที่จะสอบถามวา 
ปญหาที่เกิดข้ึนหรือไม  ซึ่งในการประชุมกบ. ไมไดมีการดูรายละเอียดของผูปฏิบัติกลุมเล็กเลย ซึ่ง 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยควรลงไปสูผูปฏิบัติในการใหความชวยเหลือ ใหมีสวนรวมในการแสดง 
ความคิดเห็นบางหรือผูที่บริหารโปรแกรมเปนใคร  และมีศักยภาพในการบริหารโปรแกรมหรือไม/มีใครที่ 
จะเขาไปดูโปรแกรมนั้นไดบางเปนการมองแตภาพรวมซึ่งในภาพของคณะรูปญหาแตไมไดรายงานให 
ทราบ จึงควรใหประธานโปรแกรมที่พบปญหาในการปฏิบัติเปนผูรายงาน มหาวิทยาลัยควรมีสวนชวย 
ในฐานะคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

มติท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 6.3 ความกาวหนาในการปรับปรุงโรงอาหาร 

สาระสําคัญโดยยอ 
ผูรับเหมาทําการสงมอบเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ 2554 ซึ่งภายหลังไดทําการตรวจดูในวันที่ 

20 กุมภาพันธ 2554 พบวาผูรับเหมายังไมไดทําความสะอาดจึงยังไมดําเนินการเบิกจายให ไดมอบหมาย 
ใหคณะกรรมการตรวจรับติดตามกลับมาทําความสะอาดใหเรียบรอยกอน  ดวยเหตุที่สื่อสารไมเขาใจกัน 
ไดสอบถามเจาหนาที่ฝายอาคารสถานที่ เรื่องการทําความสะอาดอยูในเนื้องานหรือไมซึ่งทางเจาหนาที่
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แจงวาไมอยูซึ่งก็มีความเขาใจตามที่แจง   แตเนื่องจากสงเรื่องขอเบิกมีเรื่องการทําความสะอาดรวมอยู 
ดวย ไดรับแจงจากกองกลางวาไดติดตามผูรับเหมากลับมาทําความสะอาดเมื่อวันอาทิตยที่ 6 มีนาคม 
2554 เรียบรอยแลว  หลังจากนี้ไดแจงฝายอาคารสถานที่ถึงในสวนที่ตองปรับปรุงซึ่งไมไดอยูในเนื้องาน 
เดิมโดยมีเนื้องานเพิ่มคือทอน้ําดานหลังบริเวณที่ทําการซักลาง/ปรับปรุงหองพักอาจารย/การติดตั้ง 
เครื่องปรับอากาศ/อุปกรณที่ใชในโรงอาหาร/การปรับแตงระบบปายตางๆ ไดมอบหมายฝายอาคาร 
สถานที่ทํารายการเสนอเพื่อดําเนินการ ใหรีบดําเนินการใหแลวเสร็จกอนรับปริญญา เพื่อใหชวงรับ 
ปริญญาสามารถเปดใชงานได 

โครงสรางพื้นฐานเกี่ยวกับรานคาและหองอาหารของอาจารยตองดําเนินการใหแลวเสร็จ 
ภายในเดือนเมษายน 2554 และตอไปนี้รานคาที่จะเขามาขายตองทําตามระบบของมหาวิทยาลัย 
หากปฏิบัติตามไมไดไมตองขาย แนวทางคือไมเก็บคาเชาพื้นที่แพงเพื่อใหขายไดราคาถูก  ใหเก็บเฉพาะ 
คาใชจายเพื่อใหเลี้ยงตัวไดเทาน้ัน  ตามแนวทางนี้จะตั้งคณะกรรมการชุดใหม 

มติท่ีประชุม 
รับทราบ 

ปดประชุมเวลา เวลา 15.30 น. 
รศ.วันทนีย  แสนภักดี ผูตรวจบันทึกการประชุม 
นางสาวนงคราญ  ปนแกว ผูบันทึกการประชุม 
นางสาวภัครินทร  ภิญญา ผูบันทึกการประชุม




