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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
คร้ังที่ 8/2554 

วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2554 เวลา 13.3017.30 น. 
ณ หองประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

ผูท่ีมาประชุม 
1. รศ.วันทนีย แสนภักดี รองอธิการบดฝีายบริหาร ประธาน 
2. ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุงพรหม รองอธิการบดฝีายวิชาการ กรรมการ 
3. นายจิรศักดิ์ ชุมวรานนท รองอธิการบดฝีายวางแผนและพฒันา กรรมการ 
4. ดร.ชมพูนุช สุขหวาน คณบดีคณะครุศาสตร กรรมการ 
5. ผศ.วิชชุกร นาคธน คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร กรรมการ 
6. รศ.ลํายอง ปลั่งกลาง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 
7. รศ.ดร.นพวรรณ ธีระพันธเจริญ คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กรรมการ 
8. น.ส.ณัฐฐิญา แกวแหวน ผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา กรรมการ 
9. น.ส.ณิศรา ประดิษฐดวง ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กรรมการ 
10. นายชัยพฤกษ ชูดํา ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี 

สารสนเทศ กรรมการ 
11. ดร.รวีวัตร สิริภูบาล ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา กรรมการ 

ผูไมมาประชุม 
1. ดร.บรูพาทิศ พลอยสุวรรณ อธิการบดี 
2. ดร.ชิดชัย สนั่นเสียง รองอธิการบดฝีายวิจัยและบริการวิชาการ 
3. นายสุนทร โภชฌงค รองอธิการบดฝีายกจิการนกัศึกษา 
4. นายทวีศักดิ์ จริตควร ผูชวยอธิการบดีฝายบริหาร 

ผูเขารวมประชุม 
นางสุนทรี โพธิกุล ผูอํานวยการกองกลาง 

นางเบญญาภา สอนพรม หัวหนาสํานักงานคณะวิทยาการจัดการ 

เปดประชุม เวลา 13.30 น. 
ประธานพิจารณาจํานวนกรรมการที่มาประชุมและเห็นวาครบองคประชุมแลวจึงเปดการประชุม 

และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม
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ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ 

ระเบียบวาระที่ 1.1 …………………………………………………………………………………………… 
สาระสําคัญโดยยอ 

ไมมี 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
ไมมี 

ระเบียบวาระที่ 1.2 …………………………………………………………………………………………… 

สาระสําคัญโดยยอ 
ไมมี 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
ไมมี 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระที่ 2.1 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 7/2554 

สาระสําคัญโดยยอ 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยไดมีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

ครั้ งที่ 7/2554 เมื่อ วันอังคารที่ 22 มีนาคม 2554 ณ หองประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พระนครศรีอยุธยา 

ขอเสนอ/ญัตต ิ
ขอรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้ งที่ 7/2554 

เมื่อวันอังคารที่ 7 เมษายน 2554 ณ หองประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 7/2554 โดยใหแกไข หนา [25], [212] , [216] และ 

[217] มีรายละเอียดดังนี้



การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ครั้งที่ 9 

[24] 

หนา [25] 

ระเบียบวาระที่ 4.1 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะครุศาสตร 

สาระสําคัญโดยยอ 
1. การปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ดังนี้ 1.1) สาขาวิชาพลศึกษา 1.2) สาขาวิชา 

คอมพิวเตอรศึกษา 1.3) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 1.4) สาขาวิทยาศาสตร 1.5) สาขาวิชา 
คณิตศาสตร 1.6) สาขาวิชาสังคมศึกษา 1.7) กลุมวิชาชีพครู 

2. การพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ดังนี้ 2.1) สาขาวิชาการประถมศึกษา 
2.2) สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 2.3) สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 

3. การเก็บเงินบํารุงการศึกษาและคาธรรมเนียมการศึกษาโรงเรียนสาธิตฯ พ.ศ. 2554 
4. การเพิ่มจํานวนรับนักศึกษาภาคปกติปการศึกษา 2554 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
อธิการบดีไดนําวาระเรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะครุศาสตรนําไปพิจารณาใน 

วาระการประชุมเพื่อพิจารณา ระเบียบวาระที่ 5.6 

หนา [212] แกไข มติที่ประชุม บรรทัดที่ 12 จาก (สี่แสนแปดพันเจ็ดสิบเจ็ดบาทเกาสิบสองสตางค) 
แกไขเปน (สองแสงเกาหมื่นหาพันหาบาทหนึ่งสตางค) 
หนา [216] [217] ใหแกไข ระเบียบวาระที่ 5.6 เห็นชอบการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรตามที่ 
คณะครุศาสตรเสนอใหคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบมีประเดน็ดงัตอไปนี้ 

1. เห็นชอบการการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) คือ 
(1) สาขาวิชาพลศึกษา (2) สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา 
(3) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (4) สาขาวิทยาศาสตร 
(5) สาขาวิชาคณิตศาสตร (6) สาขาวิชาสังคมศึกษา 
(7) กลุมวิชาชีพครู 

2. เห็นชอบการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ใน 3 สาขา คือ 
(1) สาขาวิชาการประถมศึกษา 
(2) สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 
(3) สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 

ทั้งนี้  ใหเปนไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยไดสรุปแนวทางการ 
ดําเนินงานไว ดังนี้ 

1. ใหทุกหลักสูตรที่มีการพัฒนารวมกันระหวางคณะรวมถึงการพัฒนาหลักสูตรใหมให 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรใหมที่อยูในแผนของคณะจะตองไดรับความเห็นชอบจากกรรมการบริหาร 
มหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบกอนที่จะเขาสภาวิชาการ 

2. ในการจัดหลักสูตรตามที่ปรับปรุงหรือพัฒนา หรือขยายแผนใหคณะหรือสาขาวิชา 
ที่ขอปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตรจัดผูสอนและทรัพยากรโดยพิจารณาตามลําดับ เชน นําแผนการ 
ดําเนินการเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยใหรับทราบกอน  ทั้งนี้ การจัดผูสอน หองเรียน นั้น
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ใหพิจารณาโดยมุงเนนการใชทรัพยาการรวมกัน อาจารยผูสอนภายในแตละสาขากอนเมื่อไมพอ ไมครบ 
แลวจึงจะพิจารณาภายในคณะหากยังไมพอไมครบแลวจึงไปพิจารณาภายในมหาวิทยาลัย คณะอื่นๆ 
หากไมพอไมครบและไมสามารถดําเนินการดังกลาวไดจึงใหพิจารณาดําเนินการโดยทางเลือกตอไปนี้ 

(1) จัดจางอาจารยประจําตามสัญญา 
(2) จัดจางอาจารยพิเศษประจําวิชา 
(3) จัดจางวิทยากรประจําหัวเรื่องหรือวิทยากรพิเศษในวิชาน้ันๆ 
(4) หรืออยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางตามความเหมาะสมโดยทั้งนี้ตอง 

ไมสรางปญหาหรือภาระใหกับสาขาอื่นๆ  และเปนไปตามความสมัครใจ 
3. เห็นชอบในหลักการการขอเพิ่มเก็บเงินบํารุงการศึกษาและคาธรรมเนียมการศึกษา 

โรงเรียนสาธิตฯ พ.ศ. 2554 แตทั้งนี้ตองดําเนินการใหกระบวนการเปนไปตามระเบียบ กฎหมายที่ 
เกี่ยวของและอางอิงขอกฎหมายในระเบียบ/คําสั่ง ใหถูกตอง แลวเสนอใหผูมีอํานาจตามระเบียบ 
กฎหมายนั้น ดําเนินการตอไป 

4. เห็นชอบการเพิ่มจํานวนรับนักศึกษาภาคปกติปการศึกษา 2554 
5. เห็นชอบใหดําเนินการจัดอาจารยผูสอนของคณะครุศาสตร  โดยตองพิจารณา 

หลักสูตร วาสามารถจัดอาจารยผูสอนไดโดยไมสรางปญหาความเดือดรอนใหกับคณะอื่น 
6. เห็นชอบการขอความรวมมือในการผลิตบัณฑิตใหดําเนินการตามแนวทางของมติ 

ที่ประชุม 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งที่ 7/2554 

ระเบียบวาระที่ 3.1 มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

สาระสําคัญโดยยอ 

จากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2554 เมื่อวันอังคารที่ 22 
มีนาคม 2554 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มีมติและขอสั่งการใหดําเนินการ คือ 

1. ระเบียบวาระที่ 5.1 เห็นชอบ (ราง) ขอบังคับฯ วาดวยสภาคณาจารยและขาราชการ 
พ.ศ. ........ ตามที่เสนอแกไข 

2. ระเบียบวาระที่ 5.2 เรื่องการจัดหลักสูตรใหดําเนินการตามสรุปมติที่ประชุม 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2554 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2554 ที่จะใชแนวทางการ 
จัดการศึกษารวมกัน 

3. ระเบียบวาระที่ 5.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ยินดีใหบริการ 
แกนักศึกษา และคณาจารยของสถาบันเทคโนโลยีแหงอโยธยา โดยคณาจารยและนักศึกษาสามารถ 
ที่จะมาใชบริการหองสมุดและสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศไดตามระบบของมหาวิทยาลยั 
ที่มีอยู  และมอบหมายผูอํานวยการสํานักวิทยบริการทําหนังสือแจงตอบกลับไปยังสถาบันเทคโนโลยี 
แหงอโยธยา
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4. ระเบียบวาระที่ 5.4 เห็นชอบยอดประมาณการเพื่อดําเนินการปรับปรุงซอมแซมบริเวณ 
รานขายอาหารในโรงอาหาร โดยใชงบ บ.กศ. คงคลัง ดังนี้ 

(1) ซื้อวัสดุงานประปาและปมน้ํา เปนเงิน 48,582.28 บาท 
 คาวัสดุงานประปา เปนเงิน 21,618.28 บาท 
 คาปมน้ํา เปนเงิน 26,964.00 บาท 

(2) ปรับปรุงรานขายอาหาร เปนเงิน 64,490.63 บาท 
 คาวัสดุจัดซื้อเอง เปนเงิน 34,570.63 บาท 
 คาจาง เปนเงิน 29,920.00 บาท 

(3) งานซื้อพรอมติดต้ังตูใสอาหาร เปนเงิน 94,160.00 บาท 
(4) จัดซื้อซิงคลางจานในโรงอาหาร เปนเงิน 64,355.15 บาท 
(5) จัดซื้อเหล็กเพื่อทําที่กันขโมย เปนเงิน 23,416.95 บาท 

รวมเปนเงินท้ังสิ้น (สองแสนเกาหมื่นหาพันหาบาทหนึ่งสตางค) 295,005.01 บาท 
สําหรับการจัดซื้อพรอมติดตั้งเครื่องปรับอากาศหองสโมสรขาราชการ มอบหมายให 

ผูอํานวยการกองกลางคํานวณพื้นที่ใหมใหประหยัดที่สุดและนําเสนอที่ประชุมคราวตอไป 

5. ระเบียบวาระที่ 5.5 จํานวนอัตราบุคลากรในการดําเนินการ กศ.บป. จันทรพุธศุกร 
และ เสารอาทิตย ของภาคเรียนที่ 3 ปการศึกษา 2553 ใหดําเนินการดังนี้ 

(1) การจัดการศึกษาภาคกศ.บป.จันทรพุธศุกร และ เสารอาทิตย ใหจัดรวม 
อาคารเรียนใหมากที่สุดใหรวมอยูในอาคารเดียวกันคือลดจํานวนอาคารเรียนที่จะตองเปดใหบริการ 
ใหเหลือนอยที่สุด 

(2) ใหหมุนเวียนการปฏิบัติงานของผูบริหารและเจาหนาที่  โดยใหทุกคนพลัดเปลี่ยน 
หมุนเวียนกันทํางานตอวันใหมีปริมาณงานเทาที่จําเปน  มอบหมายรองอธิการบดีฝายวิชาการและ 
ผูอํานวยการกองกลาง  จัดต้ังคณะทํางานจํานวน 45 คน ใหมาจากคณะที่มีเปดสอนเพื่อจัดทําขอมูล 
สรุปผลและนําเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในการประชุมคราวตอไป 

6. ระเบียบวาระที่ 5.6 เห็นชอบการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรตามที่คณะครุศาสตร 
เสนอใหคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบมีประเด็นดังตอไปนี้ 

1) เห็นชอบการการปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรปรับปรุง) คือ 
(1) สาขาวิชาพลศึกษา (2) สาขาวิชาคอมพิวเตอรศึกษา 
(3) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (4) สาขาวิทยาศาสตร 
(5) สาขาวิชาคณิตศาสตร (6) สาขาวิชาสังคมศึกษา 
(7) กลุมวิชาชีพครู 

2) เห็นชอบการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ใน 3 สาขา คือ 
(1) สาขาวิชาการประถมศึกษา 
(2) สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 
(3) สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 

ทั้งนี้  ใหเปนไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยไดสรุปแนวทางการ 
ดําเนินงานไว ดังนี้
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1. ใหทุกหลักสูตรที่มีการพัฒนารวมกันระหวางคณะรวมถึงการพัฒนาหลักสูตรใหมให 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรใหมที่อยูในแผนของคณะจะตองไดรับความเห็นชอบจากกรรมการบริหาร 
มหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบกอนที่จะเขาสภาวิชาการ 

2. ในการจัดหลักสูตรตามที่ปรับปรุงหรือพัฒนา หรือขยายแผนใหคณะหรือสาขาวิชา 
ที่ขอปรับปรุงหรือพัฒนาหลักสูตรจัดผูสอนและทรัพยากรโดยพิจารณาตามลําดับ เชน นําแผนการ 
ดําเนินการเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยใหรับทราบกอน  ทั้งนี้ การจัดผูสอน หองเรียน นั้น 
ใหพิจารณาโดยมุงเนนการใชทรัพยาการรวมกัน อาจารยผูสอนภายในแตละสาขากอนเมื่อไมพอ ไมครบ 
แลวจึงจะพิจารณาภายในคณะหากยังไมพอไมครบแลวจึงไปพิจารณาภายในมหาวิทยาลัย คณะอื่นๆ 
หากไมพอไมครบและไมสามารถดําเนินการดังกลาวไดจึงใหพิจารณาดําเนินการโดยทางเลือกตอไปนี้ 

(1) จัดจางอาจารยประจําตามสัญญา 
(2) จัดจางอาจารยพิเศษประจําวิชา 
(3) จัดจางวิทยากรประจําหัวเรื่องหรือวิทยากรพิเศษในวิชาน้ัน 
(4) หรืออยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางตามความเหมาะสมโดยทั้งนี้ตองไม 

สรางปญหาหรือภาระใหกับสาขาอื่นๆ  และเปนไปตามความสมัครใจ 
3. เห็นชอบในหลักการการขอเพิ่มเก็บเงินบํารุงการศึกษาและคาธรรมเนียมการศึกษา 

โรงเรียนสาธิตฯ พ.ศ. 2554 แตทั้งนี้ตองดําเนินการใหกระบวนการเปนไปตามระเบียบ กฎหมายที่ 
เกี่ยวของและอางอิงขอกฎหมายในระเบียบ/คําสั่ง ใหถูกตอง แลวเสนอใหผูมีอํานาจตามระเบียบ 
กฎหมายนั้น ดําเนินการตอไป 

4. เห็นชอบการเพิ่มจํานวนรับนักศึกษาภาคปกติปการศึกษา 2554 
5. เห็นชอบใหดําเนินการจัดอาจารยผูสอนของคณะครุศาสตร  โดยตองพิจารณาหลักสูตร 

วาสามารถจัดอาจารยผูสอนไดโดยไมสรางปญหาความเดือดรอนใหกับคณะอื่น 
6. เห็นชอบการขอความรวมมือในการผลิตบัณฑิตใหดําเนินการตามแนวทางของมติ 

ที่ประชุม 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.1 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะครุศาสตร 

สาระสําคัญโดยยอ 
 ไมมี  

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
 ไมมี 
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ระเบียบวาระที่ 4.2 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

สาระสําคัญโดยยอ 
 ไมมี  

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
 ไมมี  

ระเบียบวาระที่ 4.3 เรือ่งนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดคีณะวิทยาการจัดการ 

สาระสําคัญโดยยอ 

วันที่ 2124 เมษายน 2554 คณะวิทยาการจัดการจะนํานักศึกษาการจัดการการคลัง 
จํานวน 19 คน และคณะกรรมการจํานวน 5 คน ศึกษาดูงานที่จังหวัดอุบลราชธานีและขามไปยัง 
ประเทศลาว 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.4 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

สาระสําคัญโดยยอ 
1. วันที่ 7 เมษายน 2554 มีการลงนามขอตกลงความรวมมือโครงการสหกิจศึกษากับสภา 

อุตสาหกรรม  โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา บริษัทภัทรทรานสปอรต  ทําขอตกลงรวมกับระหวางคณะ 
วิทยาการจัดการ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  และคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

2. วันที่ 7 เมษายน 2554 ไดจัดประชุมคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.5 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา 

สาระสําคัญโดยยอ 
 ไมมี  

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
 ไมมี 
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ระเบียบวาระที่ 4.6 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

สาระสําคัญโดยยอ 
ไมมี 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
ไมมี 

ระเบียบวาระที่ 4.7 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

สาระสําคัญโดยยอ 
 ไมมี  

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
 ไมมี – 

ระเบียบวาระที่ 4.8 เรื่องนาํเสนอเพือ่ทราบจากผูอํานวยการสํานกังานคณะกรรมการบณัฑติศกึษา 

สาระสําคัญโดยยอ 
วันที่ 8 เมษายน 2554 สํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษารวมกับคณะวิทยาศาสตร 

และเทคโนโลยีจัดปฐมนิเทศนักศึกษา สท.วท. ขอเรียนเชิญผูที่เกี่ยวของเขารวมกิจกรรมในครั้งนี้ 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.9 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี 

สาระสําคัญโดยยอ 
1. ตามหนังสือจากสํานักงานจังหวัด ที่ อย. 0016.3/ว. 1229 เรื่อง ขอเชิญรดน้ําดําหัว 

และขอพรจากผูวาราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจําป พ.ศ. 2554 จังหวัดกําหนดจัดพิธีสรงน้ํา 
พระพุทธสิหิงค จําลอง และรดน้ําดําหัวพรอมขอพรจากผูวาราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  และ 
นายกเหลากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนื่องในโอกาสวันข้ึนปใหมไทย (ประเพณีสงกรานต) ในวัน 
จันทรที่ 11 เมษาย 2554 ตั้งแต เวล 13.00 น. เปนตนไป ณ บริ เวณศาลหลักเมือง อําเภอ 
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

2. วันที่ 20 เมษายน 2554 ขอเชิญคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยรวมงานสภากาแฟ 
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เวลา 07.00 น. โดยผูวาราชการจังหวัด 
เปนประธาน
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3. วันที่ 8 เมษายน 2554 สํานักงานสาธารณภัยขออนุญาตใชสนามกีฬาของ 
มหาวิทยาลัยเพื่อจอดเฮลิคอปเตอรเพื่อทําการฝกซอมงานสาธารณภัย 

4. วันที่ 12 เมษายน 2554 เวลา 10.00 น. สโมสรพนักงานและเจาหนาที่เรียนเชิญ 
ผูบริหารรวมรดนํ้าดําหัว และรับประทานอาหารรวมกัน 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.10 เรือ่งนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีและผูชวยอธกิารบดี 
ระเบียบวาระที่ 4.10.1 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝายบริหาร 

สาระสําคัญโดยยอ 

ไมมี 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 

ไมมี 

ระเบียบวาระที่ 4.10.2 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดฝีายวางแผนและพฒันา 

สาระสําคัญโดยยอ 

สรุปสาระสําคัญจากการเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการรายงานผลการวิจัย เรื่อง การพัฒนา 
ตัวบงช้ีเพื่อกํากับติดตามการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ป 
ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551 – 2565) วันจันทรที่ 4 เมษายน 2554 เวลา 09.00 น. – 17.00 น. ณ หองแก 
รนต บอลรูม ช้ัน 3 โรงแรมเซ็นจูลี่พารค กรุงเทพมหานคร 

การนําเสนอรายงานการวิจัยของคณะผูวิจัยนําโดย ศาสตราจารย นายแพทยวุฒิชัย  ธนา 
พงศธร เรื่อง การพัฒนาตัวบงช้ีเพื่อกํากับติดตามการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาตามกรอบแผน 
อุดมศึกษาระยะยาว 15 ป ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 25512565) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเผยแพรรายงาน 
ผลการวิจัยและสรางความเขาใจใหสถาบันอุดมศึกษาตระหนักถึงความสําคัญ  ใชเปนแนวทางในการ 
ดําเนินงานและพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาใหสอดคลองกับเปาหมายการอุดมศึกษาของประเทศ ซึ่งมี 
สาระสําคัญสรุปไดดังนี้ 

1. ถาไมมีการกําหนดตัวช้ีวัดในการติดตามรวมถึงแนวทางในการนําไปปฏิบัติ  จะไม 
สามารถประเมินแผนได แผนยุทธศาสตรตองมี KPI และทุกปตองมีการทบทวนแผน
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2. มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต ตองมีกระบวนการพัฒนาและวิเคราะหอยางสม่ําเสมอ 
โดยเฉพาะการเตรียมการเพื่อรองรับ AEC ในป พ.ศ. 2558 รวมถึงการพัฒนาดานสุขภาพกายและจิตใน 
สวนดานทักษะความรูเพื่อการประกอบอาชีพมีแนวคิดเรื่องการสอบวัดความรูเพื่อการรับรองคุณวุฒิ 
เฉพาะสาขาวิชาแหงชาติในทุนสาขาวิชาที่ไมมีองคกรหรือสภาวิชาชีพดําเนินการอยูแลว 

3. มาตรฐานดานหลักสูตร จะมีการเช่ือมโยงการประกาศมาตรฐานหลักสูตรของแตละ 
สถาบันกับโครงการ กยศ. การรับรองของ กพ. การรับเขาทํางานของหนวยงาน รวมถึงการตัดสินใจเขา 
ศึกษาของผูเรียน 

4. มหาวิทยาลัยราชภัฏตองทําการพันธกิจที่กําหนดไว เปนการเฉพาะใน พรบ. 
มหาวิทยาลัย และตองทําใหเปนเลิศเปนจุดเนนของราชภัฏเปนหลักของการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน 

5. มหาวิทยาลัยที่เนนการเรียนการสอนในกลุม ข ตองกําหนดใหอาจารยผูสอนวิจัยดาน 
การเรียนการสอน การวิจัยในช้ันเรียน 100 % รวมถึงการวิจัยเพื่อการพัฒนาทองถ่ิน 

6. ทิศทางการพัฒนาที่สําคัญคือการพัฒนากําลังคนหรือ human capital โดยเฉพาะการ 
พัฒนาอาจารยทั้งดานคุณวุฒิระดับปริญญาเอก และการพัฒนาเทคนิคการสอนการวัดประเมินผลอยาง 
ตอเนื่อง 

7. แผนกลยุทธดานการเงินเปนเครื่องมือสําคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรของ 
มหาวิทยาลัย 

8. ระบบและกลไกการสงเสริมกิจการนักศึกษาตามตัวบงช้ีที่ 3.2 ของ สกอ. ควรทําไดเต็ม 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.10.3 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝายวิชาการ 

สาระสําคัญโดยยอ 
ตามหนังสือจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ที่ ศธ. 0509.6(2.3)/ว360 ลงวันที่ 

24 มีนาคม 2554 เรื่อง ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องนโยบายที่สถาบันอุดมศึกษาพึงปฏิบัติตอนิสิต 
นักศึกษา รายละเอียดความทราบแลวนั้น 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ
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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 

ไมมี 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 

ไมมี 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องนําเสนอเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระที่ 5.1 ขอความเห็นชอบการดําเนินงานของบุคลากรท่ีปฎิบัติงานเกี่ยวกับการเรียน 
การสอน กศ.บป. จันทรพุธศุกร ประจําภาคการศึกษาท่ี 3/2553 (ดานการสนับสนุนการเรียน 
การสอน) 

สาระสําคัญโดยยอ 
ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบ.) ครั้งที่ 7/2554 มีมติมอบรอง 

อธิการบดีฝายวิชาการเสนอแตงตั้งคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 241/2554 เรื่อง 
แตงตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจเกี่ยวกับการจัดการศึกษาภาค กศ.บป. เพื่อพิจารณาบุคลากรที่ 
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ กศ.บป. จันทรพุธศุกร ประจําภาคเรียนที่ 3/2553 นั้น และเมื่อวันพุธที่ 30 
มีนาคม 2554 ประธานกรรมการไดดําเนินการเชิญคณะกรรมการเฉพาะกิจเกี่ยวกับการจัดการศึกษา 
ภาค กศ.บป. ประชุมเพื่อหารือเรื่องดังกลาว โดยมีขอสรุปแนะขอเสนอแนะดังนี้
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1. ลดคาดําเนินการกรรมการอํานวยการลําดับที่ 112 
2. ใหกรรมการอํานวยการลงช่ือปฏิบัติงานทุกวัน วันใดที่กรรมการอํานวยการไมปฏิบัตงาน 

ใหงดจายคาตอบแทน 
3. ลดวันปฏิบัติงาน จาก จันทรพุธศุกร หรือเปน จันทรศุกร (นักศึกษาเรียนตามปกติ) 

ผูปฏิบัติงานตามอาคารเปดปด อาคารปฏิบัติงานตามปกติ 
4. ใหบริหารงบประมาณที่ตั้งไวตลอดปไปพลางกอน ซึ่งในปการศึกษาหนาใหดําเนินการ 

ปรับปรุงใหมทั้งหมด 

5. คณะวิชาใดที่ไมมีสาขาเปดสอน  ใหงดจายเงินคาดําเนินการ 
6. หนวยงานใดที่ไมเกี่ยวของกับการเรียนการสอน กศ.บป. ใหงดจายคาดําเนินการ 
7. กรณีลดวันปฏิบัติงานใหจายคาตอบแทนเจาหนาที่จากวันละ 120 บาท เปนวันละ 

150 บาท 

ขอกฎหมาย 
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 31 (1) ใหอธิการบดีมีอํานาจและ 

หนาที่บริหารกิจการของมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามกฎหมายฯ มาตรา 31 (2) ควบคุมดูแลบุคลากร 
การเงิน พัสดุ สถานที่และทรัพยสินอื่นของมหาวิทยาลัย 

ขอเสนอ / ญัตต ิ
ขอความเห็นชอบการดําเนินงานของบุคลากรที่ปฎิบัติงานเกี่ยวกับการเรียนการสอน 

กศ.บป. จันทรพุธศุกร ประจําภาคการศึกษาที่ 3/2553 (ดานการสนับสนุนการเรียนการสอน) 

มติท่ีประชุม 
1. ใหบริหารงบประมาณที่ตั้งไวตลอดปไปพลางกอน ซึ่งในปการศึกษาหนาใหดําเนินการ 

ปรับปรุงใหมทั้งหมด 
2. ใหดําเนินการรวมหองเรียนไปอยูที่อาคาร 4 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย อาคาร 100 ป 

เพื่อลดการใชและหองเรียน ทั้งนี้ใหกองกลางจัดบุคลากรดําเนินการใหเหมาะสมกับภาระงาน 
ที่มอบหมายพรอมทั้ ง ใหคณบดี  หัวหนาสํ านักงานกํ ากับดูแลให เปนไปดวยความเรียบรอย 
และมีประสิทธิภาพ 

ระเบียบวาระที่ 5.2 ขอความเห็นชอบการจัดสรรอัตรากําลังบุคลากร (สายวิชาการ) ปงบประมาณ 
พ.ศ. 2554 

สาระสําคัญโดยยอ 
ตามที่มหาวิทยาลัยไดรับการจัดสรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) 

จากงบประมาณแผนดิน  งบเงินอุดหนุน หมวดเงินอุดหนุนคาใชจายบุคลากร ประจํางบประมาณ 
พ.ศ. 2554
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เพื่อใหการบริหารและการจัดสรรพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2554 เปนไปดวยความเรียบรอยและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด กองนโยบายและแผนไดจัดทํา (ราง) 
เกณฑการจัดสรรอัตรากําลังบุคลากรสายวิชาการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 (เอกสารหมาย 1) 
และ (ราง) คณะกรรมการจัดสรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2554 (เอกสารหมายเลข 2) โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพรอมนี้ 

ขอกฎหมาย 
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 31 (1) ใหอธิการบดีมีอํานาจและ 

หนาที่บริหารกิจการของมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามกฎหมายฯ มาตรา 31 (2) ควบคุมดูแลบุคลากร 
การเงิน พัสดุ สถานที่และทรัพยสินอื่นของมหาวิทยาลัย 

ขอเสนอ / ญัตต ิ
ขอความเห็นชอบการจัดสรรอัตรากําลังบุคลากร (สายวิชาการ) ดังนี้ 
1.  (ราง) เกณฑการจัดสรรอัตรากําลังบุคลากรสายวิชาการ ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2554 
2.  (ราง) คณะกรรมการจัดสรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) ประจําป 

งบประมาณ พ.ศ. 2554 

มติท่ีประชุม 
1. เห็นชอบในหลักการ (ราง) เกณฑการจัดสรรอัตรากําลังบุคลากรสายวิชาการ ประจําป 

งบประมาณ พ.ศ. 2554 โดยใหปรับแกไขตามขอเสนอแนะของที่ประชุม 
2. เห็นชอบในหลักการ (ราง) คณะกรรมการจัดสรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย (สาย 

วิชาการ) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 

ระเบียบวาระที่ 5.3 ขอความเห็นชอบ (ราง) เกณฑการคัดสรรหรือคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและ 
แตงตั้งเปนพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ (คณาจารย) ปงบประมาณ 2554 

สาระสําคัญโดยยอ 
ตามที่มหาวิทยาลัยไดรับการจัดสรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) 

จากงบประมาณแผนดิน  งบเงินอุดหนุน หมวดเงินอุดหนุนคาใชจายบุคลากร ประจํางบประมาณ 
พ.ศ. 2554 

เพื่อใหการบริหารและการจัดสรรพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2554 เปนไปดวยความเรียบรอยและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด กองบริการการศึกษาไดจัดทํา (ราง) 
เกณฑการคัดสรรหรือคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแตงตั้งเปนพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 
(คณาจารย) ปงบประมาณ 2554 โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพรอมนี้
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ขอกฎหมาย 
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 31 (1) ใหอธิการบดีมีอํานาจและ 

หนาที่บริหารกิจการของมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามกฎหมายฯ มาตรา 31 (2) ควบคุมดูแลบุคลากร 
การเงิน พัสดุ สถานที่และทรัพยสินอื่นของมหาวิทยาลัย 

ขอเสนอ / ญัตต ิ
ขอความเห็นชอบ (ราง) เกณฑการคัดสรรหรือคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแตงตั้งเปน 

พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ (คณาจารย) ปงบประมาณ 2554 

มติท่ีประชุม 
เห็นชอบในหลักการ (ราง) เกณฑการคัดสรรหรือคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแตงตั้งเปน 

พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ (คณาจารย) ปงบประมาณ 2554 2554 โดยใหปรับแกไขตาม 
ขอเสนอแนะของที่ประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 5.4 ขอความเห็นชอบการจัดสรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยเพื่อทดแทนอัตรา 
เกษียณ ในสังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จํานวน 2 อัตรา 

สาระสําคัญโดยยอ 
ตามที่มหาวิทยาลัยไดรจัดสรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อทดแทนอัตราเกษียณใหคณะ 

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จํานวน 2 อัตรา นั้น 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรจึงขอหารือดังนี้ 

1. ในการดําเนินการสรรหาเพื่อบรรจุและแตงตั้งเปนพนักงานมหาวิทยาลัย  จํานวน 
2 อัตรา  จะดําเนินการอยางไร  มหาวิทยาลัยจะดําเนินการสรรหาเอง หรือใหคณะเปนผูดําเนินการ 

2. หากคณะจะบริหารงานบุคคลโดยผลักระบบอาจารยประจําตามสัญญาเขาสูระบบ 
พนักงานมหาวิทยาลัย  ซึ่งอัตราอาจารยประจําตามสัญญาเดิมที่วางอยูจะสามารถนําไปบรรจุอาจารย 
ประจําตามสัญญาในสาขาวิชาอื่นไดหรือไม  และตองดําเนินการอยางไร 

ขอกฎหมาย 
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 มาตรา 31 (1) ใหอธิการบดีมีอํานาจและ 

หนาที่บริหารกิจการของมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามกฎหมายฯ มาตรา 31 (2) ควบคุมดูแลบุคลากร 
การเงิน พัสดุ สถานที่และทรัพยสินอื่นของมหาวิทยาลัย 

ขอเสนอ / ญัตต ิ
ขอความเห็นชอบการจัดสรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยเพื่อทดแทนอัตราเกษียณ ในสังกัด 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จํานวน 2 อัตรา
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มติท่ีประชุม 
1. การสรรหาพนักงานมหาวิทยาลัยเพื่อทดแทนอัตราเกษียณ ในสังกัดคณะมนุษยศาสตร 

และสังคมศาสตร จํานวน 2 อัตรา ใหดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีการเดิม 
2. อัตราทดแทนเกษียณซึ่งคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีโควตาจํานวน 2 อัตรา คือ 

อัตราที่มาใหมเปนเงินงบประมาณแผนดินกอนใหม เมื่อดําเนินการตามขอ 1 แลว ในสวนอัตราเดิมซึ่งเปน 
อาจารยประจําตามสัญญายังคงอยู 

ระเบียบวาระที่ 5.5 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 เพื่อใหเปนไปตามมติของที่ประชุมบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) 
และเปนไปตามหลักเกณฑแหงขอบังคับ วาดวย หลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
ของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2554 จึงสมควรพิจารณาเพื่อปรับแกแบบประเมินประสิทธิภาพ 
และประสิทธิผลการปฏิบัติงานของขาราชการสายวิชาการและสายสนับสนุน ดังเอกสารแนบ 

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 

ขอเสนอ / ญัตต ิ
ขอความเห็นชอบแบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของขาราชการ 

สายวิชาการและสายสนับสนุน 

มติท่ีประชุม 
เนื่องจากเนื้อหาสาระของระเบียบวาระนี้ เปนเรื่องที่ตองใชเวลาในการพิจารณา ประกอบกับองคคณะ 

ของที่ประชุมยังขาดอยู จึงสมควรนําเรื่องนี้เขาที่ประชุมคราวหนาอีกครั้ง  โดยใหพิจารณาควบคูกับแบบมอบหมาย 
ภาระงาน  ทั้งนี้ใหคณะกรรมการไดพิจารณาถึงปญหาการบังคับใชของแบบมอบหมายภาระงานที่ผานมาดวย
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ระเบียบวาระที่ 5.6 ขอความเห็นชอบถมบอหนาอาคาร 9 และอาคาร 10 

สาระสําคัญโดยยอ 
ตามที่รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา  ไดมอบหมายใหกองกลาง ดําเนินการสํารวจ 

และเสนองบประมาณเกี่ยวกับการถมบอหนาอาคาร 9 และอาคาร 10 เพื่อปรับปรุงอาคาร 8, 9, 10 นั้น 
บัดนี้กองกลางไดรวบรวมขอมูลเพื่อเปนขอมูลประกอบการพิจารณาถมบอดังกลาว จึงขอนําเสนอ 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ดังนี้ 

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 150,000 720,00 870,000 1,740,000 

ขอกฎหมาย 
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 31 (1) ใหอธิการบดีมีอํานาจและ 

หนาที่บริหารกิจการของมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามกฎหมายฯ มาตรา 31 (2) ควบคุมดูแลบุคลากร 
การเงิน พัสดุ สถานที่และทรัพยสินอื่นของมหาวิทยาลัย 

ขอเสนอ/ญัตต ิ
ขอความเห็นชอบถมบอหนาอาคาร 9 และอาคาร 10 

มติท่ีประชุม 
เห็นชอบในหลักการถมบอหนาอาคาร 9 และอาคาร 10 โดยมีขอเสนอแนะใหตั้ง 

คณะกรรมการพิจารณา และใหนําเสนอพรอมขอมูลการกําหนดรายละเอียดประมาณการราคาคาใชจาย 
กอนนําเขาสภามหาวิทยาลัยตอไป 

ระเบียบวาระที่ 5.7 ขอใหนํารายงานผลการพิจารณา เรื่อง การขอรับรองปริญญา 
ประกาศนียบัตร หรือวุฒิบัตรในการประกอบอาชีพวิศวกรรมควบคุมกรณีหลักสูตร 
วิศวกรรมไฟฟา เขาพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

สาระสําคัญโดยยอ 
คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หารือกรณีสภาวิศวกรรมแจงใหสงเอกสารเพิ่มเติม 

เพื่อรับรองหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟาของสาขาวิชาวิศวกรรม 
คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดนําเสนอจากเอกสารบันทึกขอความฉบับลงวันที่ 

7 เมษายน 2554 เนื่องจากหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิศวกรรมไฟฟาเดิมจะมีวงเล็บยอย 
วาอิเลกทรอนิคส ซึ่งเมื่อผานการพิจารณาจากสภามหาวิทยาลัย ปรากฏวงเล็บยอย แตเมื่อไดนําเสนอ 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได สกอ. ตัดวงเล็บยอยนี้ออก ทําใหผูสมัครเรียนเขาใจ 
ไมตรงกับผูสอน เพราะจริงๆ แลวหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิศวกรรมไฟฟา(อิเลกทรอ
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นิคส) ซึ่งไมสามารถสอบใบประกอบวิชาชีพ กว. ได แตเมื่อตัดวงเล็บออก ทําใหเขาใจไดวาเปนหลักสูตร 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิศวกรรมไฟฟา ซึ่งเปนอาชีพวิศวกรรมควบคุม คณบดีไดนําเรื่องดังกลาว 
หารือที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

ดังนั้น เมื่อมหาวิทยาลัยสงหลักสูตรดังกลาวนี้ใหสภาวิศวกรรมรับรอง จึงตองสงเอกสาร 
เพิ่มเติมดังเอกสารที่สภาวิศวกรรมแจง 

ขอกฎหมาย 

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 36 ใหคณบดีเปนผูบังคับบัญชา 
และรับผิดชอบงานในคณะ 

ขอเสนอ / ญัตต ิ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดดําเนินการประชุมเพื่อใหผูเกี่ยวของกับหลักสูตร วศ.บ. 

วิศวกรรมไฟฟา ช้ีแจงตอที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ในวันที่ 7 เมษายน 2554 เวลา 10.00 น. 
และที่ประชุมไดมีมติดังนี้ 

1. ใหสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาเปดรับนักศึกษาในป 2554 และกรรมการบริหารหลักสูตร 
วิศวกรรมไฟฟาจะรับผิดชอบปญหาที่เกี่ยวของกับหลักสูตรที่มีทั้งหมด 

2. ใหสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาดําเนินการแกไขปายประชาสัมพันธทุกปายที่สาขาจัดทําข้ึน 
โดยใหเพิ่มคําวา “สาขายอยอิเล็กทรอนิกส” ลงในปายประชาสัมพันธ ใบสมัคร และประกาศให 
นักศึกษาทราบอยางชัดเจน 

3. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟาจะตองแจงใหนักศึกษาและผูปกครองทราบอยางชัดเจนวา 
หลักสูตร วศ.บ.วิศวกรรมไฟฟา เปนหลักสูตรที่ไมตองมีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม เนื่องจากเปนสาขา 
ยอยอิเล็กทรอนิกส ในวันรายงานตัว วันปฐมนิเทศ และใหผูปกครองและนักศึกษาลงช่ือรับทราบเปน 
ลายลักษณอักษร 

4. คณะวิทยาศาสตรปรึกษาหารือกับฝายกฎหมายเพื่อดําเนินใหครอบคลุม เพื่อปองกัน 
กรณีการถูกรองเรียนจากความเขาใจผิดจากประเด็นดังกลาว 

แตคณะ ฯ เกรงวาอาจเกิดปญหาเกี่ยวกับมาตรฐานหลักสูตรที่ตองมีใบประกอบวิชาชีพ 
จึงไดนําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา กอนดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของตอไป 

มติท่ีประชุม 
เห็นควรให 
1. รายงานผลการดําเนินงานตอสภามหาวิทยาลัย เพื่อดําเนินการใหถูกตองตาม 

กระบวนการ โดยที่ประชุมเสนอใหชะลอการรับสมัครนักศึกษาไวกอน 
2. ขอใหสาขาวิชานําเสนอหลักสูตรใหผานการรับรองจากสภาวิชาชีพกอนหลักสูตรใด 

ที่ตองมีใบประกอบวิชาชีพ ใหเสนอหลักสูตรนั้น ใหสภาวิชาชีพที่เกี่ยวของรับรองกอน จึงจะสามารถเปด 
หลักสูตรดังกลาว ได 

3. ใหมหาวิทยาลัยนําเรื่องหารือไปยังสภาวิชาชีพวิศวกร
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ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ 
ระเบียบวาระที่ 6.1 กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2554 

สาระสําคัญโดยยอ 
เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนําเสนอปฏิทินเพื่อหารือเรื่องกําหนด 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2554 

ขอเสนอ/ญัตต ิ
ขอความเห็นชอบกําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2554 

วันอั งคารที่ 19 เมษายน 2554 เวลา 13.30 น. ณ หองประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พระนครศรีอยุธยา 

มติท่ีประชุม 
รับทราบ 

ปดประชุมเวลา เวลา 17.30 น. 
ผศ.ดร.วิมลพรรณ  รุงพรหม ผูตรวจบันทึกการประชุม 
นางสาวนงคราญ  ปนแกว ผูบันทึกการประชุม 
นางสาวภัครินทร  ภิญญา ผูบันทึกการประชุม




