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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
คร้ังที่ 3/2556 

วันอังคารท่ี 5 กุมภาพันธ 2556 เวลา 13.45  17.30 น. 
ณ หองประชุม 1 อาคาร 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

-------------------------------------------------- 
ผูท่ีมาประชุม 
1. ดร.พรเทพ รูแผน รองอธิการบดฝีายบริหาร ประธาน 
2. ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุงพรหม รองอธิการบดฝีายวิชาการ 
3. นายจิรศักดิ์ ชุมวรานนท รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา กรรมการ 
4. ดร.ชิดชัย สนั่นเสียง รองอธิการบดฝีายวิจัยและบริการวิชาการ กรรมการ 
5. นายสุนทร โภชฌงค รองอธิการบดฝีายกจิการนกัศึกษา 
6. นายทวีศักดิ์ จริตควร ผูชวยอธิการบดีฝายบริหาร 
7. นางสาววนิดา อินทรลักษณ ผูชวยอธิการบดฝีายกิจการพเิศษและตรวจสอบ 

ภายใน กรรมการ 
8. ดร.อมรรัตน สนั่นเสียง คณบดีคณะครุศาสตร กรรมการ 
9. นางอรัญญา จงกลรัตน (แทน) คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร กรรมการ 
10. รศ.ดร.นพวรรณ ธีระพันธเจริญ คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กรรมการ 
11. รศ.ลํายอง ปลั่งกลาง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 
12. ดร.ชิดชัย สนั่นเสียง (รักษาการ) ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กรรมการ 
13. ผศ.พันทิพา มาลา ผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา กรรมการ 
14. นายชัยพฤกษ ชูดํา ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี 

สารสนเทศ กรรมการ 
15. ดร.กมลวรรณ วรรณธนัง (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการ 

บัณฑิตศึกษา กรรมการ 
ผูเขารวมประชุม 
1. นางสุนทรี โพธิกุล ผูอํานวยการกองกลาง 
2. นางสาวยุวนารี ฉิมพาลี (แทน) ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา 
3. นางสารภี พูลศิริ ผูอํานวยการกองพฒันานักศึกษา 
4. นางสาวเพลินตา โมสกลุ ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน 
5. นายธาตรี มหันตรัตน กรรมการสภาคณาจารย 
6. นายเลิศชาย สถิตยพนาวงศ กรรมการสภาคณาจารย 
7. นายประพันธ แสงทองดี กรรมการสภาคณาจารย 

ผูไมเขารวมประชุม 
1. ดร.บรูพาทิศ พลอยสุวรรณ อธิการบดี ติดราชการ 
2. รศ.ไพฑูรย สมัครกิจ ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ ติดภารกิจ



การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ครั้งที่ 4/2556 

[23] 

เริ่มประชุม เวลา 13.45 น. 
ประธานพิจารณาจํานวนกรรมการที่มาประชุมและเห็นวาครบองคประชุมแลวจึงเปดการประชุม 

และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ 

ระเบียบวาระที่ 1.1 อธิการบดีไปราชการประเทศอิหราน 

สาระสําคัญโดยยอ 
อธิการบดีเดินทางไปราชการตางประเทศที่ประเทศอิหรานจะกลับมาปฏิบัติราชการในวันพุธที่ 

6 กุมภาพันธ 2556 ชวงเชา 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 1.2 การเรงรัดการใชจายงบประมาณในสวนงบลงทุน 

สาระสําคัญโดยยอ 
เนื่องดวยเปนปงบประมาณ 2556 ยางเขาสูไตรมาสที่ 2 กรมบัญชีกลางไดมีหนังสือเรงรัดการใช 

จายงบประมาณในสวนงบลงทุน  โดยสวนราชการจะตองผูกพันสัญญาในกรณีที่เปนงบลงทุนใหเสร็จสิ้นภายใน 
เดือนมีนาคม 2556 หากสวนราชการใดคาดวาจะไมสามารถดําเนินการไดทันเวลา  จะตองมีหนังสือแจงไปยัง 
กรมบัญชีกลาง มิฉะนั้นจะทําใหมีปญหากับงบประมาณ โดยจะมีเอกสารสําเนาแจกจายไปยังทุกหนวยงานเพื่อ 
รับทราบอีกครั้งหนึ่ง  จึงนําเรียนคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบ 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระที่ 2.1 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2556 

สาระสําคัญโดยยอ 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยไดมีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันอังคารที่ 22 มกราคม 2556 เวลา 13.30 น. ณ หองประชุม 1 อาคาร 2 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย นําเสนอรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2556 
เพื่อขอใหที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม
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มต/ิความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้ งที่ 2/2556 

และโดยไมมีการแกไข 

ระเบียบวาระที่ 2.2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมวาระพิเศษ ครั้งที่ (1)/2556 

สาระสําคัญโดยยอ 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยไดมีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

ครั้งที่ (1)/2556 เมื่อวันอังคารที่ 29 มกราคม 2556 เวลา 13.30 น. ณ หองประชุม 1 อาคาร 2 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย นําเสนอรายงานการประชุมวาระพิเศษ 
ครั้งที่ (1)/2556 เพื่อขอใหที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 

มต/ิความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยวาระพิเศษ ครั้งที่ (1)/2556 

และโดยไมมีการแกไข 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม 

ระเบียบวาระที่ 3.1 รายงานขอมูลการดําเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ครั้งที่ 2/2556 

สาระสําคัญโดยยอ 
1. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ไดมีมติกําหนดเปนแนวปฏิบัติใหเลขานุการนําเสนอ 

ที่ประชุมเพื่อทราบความคืบหนาหรือขอมูลการดําเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติทุกครั้งโดยบรรจุ 
เปนเรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งกอนดวย 

2.  คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มีการประชุม ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันอังคารที่ 
22 มกราคม 2556 เวลา 13.30 น. ณ หองประชุม 1 อาคาร 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
โดยมีสาระตามรายงานการประชุมฯ ในระเบียบวาระที่ 2.1 

3.  คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มีการประชุม ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันอังคารที่ 
22 มกราคม 2556 โดยมอบหมายใหฝายเลขานุการแจงไปยังหนวยงานและบุคคลที่เกี่ยวของปฏิบัติ 
ตามมติที่ประชุมตามบันทึกขอความเลขที่ ศธ 0550.1/ว 157 ลงวันที่ 26 มกราคม 2556 เรียบรอยแลว 
และมอบใหหนวยงานและคณะบุคคลที่เกี่ยวของดําเนินงานและปฏิบัติตามที่คณะกรรมการบริหาร 
มหาวิทยาลัยมีมติแลว ตามมติที่ประชุมในระเบียบวาระที่ 3.1 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.1 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะครุศาสตร 

สาระสําคัญโดยยอ 
 ไมมี  

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
 ไมมี  

ระเบียบวาระที่ 4.2  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

สาระสําคัญโดยยอ 
 ไมมี  

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
 ไมมี  

ระเบียบวาระที่ 4.3  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

สาระสําคัญโดยยอ 
1. คณะวิทยาการจัดการจะมีการใหบริการวิชาการหลักสูตรโลจิสติกส  หลักสูตร 

เศรษฐศาสตร และหลักสูตรทรัพยากรมนุษย 
2. คณะวิทยาการจัดการจะมีศูนยบมเพาะทางธุรกิจ  ซึ่งในสัปดาหนี้ตั้งแตวันที่  57 

กุมภาพันธ 2556
3. ในวันที่ 1415 กุมภาพันธ 2556 คณะวิทยาการจัดการจะสงอาจารยเพื่อเสนองานวิจัยที่ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.4  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

สาระสําคัญโดยยอ 
1. ขอเชิญผูบริหาร อาจารย และบุคลากรทุกทานรวมรับฟงการบรรยาย เรื่อง กลยุทธใน 

การพัฒนาอาจารย จากวิทยากรระดับประเทศในวันที่  6 กุมภาพันธ  2556 ณ หองประชุม 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
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2. ในวันที่ 13 กุมภาพันธ 2556 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจะมีการจัดกิจกรรม 5 ส. 
โดยอาจารย บุคลากร และนักศึกษาจะดูแลอาคารทั้งหมดที่อยูในความรับผิดชอบของคณะวิทยาศาสตร 
และเทคโนโลยี 

3. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอยูระหวางการจัดเตรียมเอกสารเพื่อรองรับการประกัน 
คุณภาพการศึกษา และจัดเตรียมหลักฐานที่สอดคลองกับ มคอ. 3 

4. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดรวมเปนคณะกรรมการในการตัดสินคัดเลือกบุคลากร 
ดีเดนทางดานสาธารณสุข  โดยจะเขารวมประชุมกับกระทรวงสาธารณสุขในวันที่ 7 กุมภาพันธ 2556 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.5  เรือ่งนําเสนอเพื่อทราบจากผูอาํนวยการสถาบนัอยุธยาศึกษา 

สาระสําคัญโดยยอ 
1. สถาบันอยุธยาศึกษาขอมอบสารสถาบันอยุธยาศึกษา วารสารประชาสัมพันธกิจกรรม 

ปที่ 3 ฉบับที่ 9 ตุลาคม ธันวาคม 2555 
2. สถาบันอยุธยาศึกษาสรุปกิจกรรมเดือนกุมภาพันธเดือนมีนาคม 2556 มีกิจกรรมดังนี้ 

1) วันที่ 8 กุมภาพันธ 2556 สัมมนาทางวิชาการเรื่อง ผังเมืองกรุงศรีอยุธยา : มรดก 
ภูมิปญญาไทยมรดกโลกวิทยาการ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

2) วันที่ 13 กุมภาพันธ 2556 แลกเปลี่ยนเรียนรูทางวิชาการดานภูมิปญญาทองถ่ิน 
ครั้งที่ 2 ที่อําเภอทาเรือ 

3) วันที่ 23 กุมภาพันธ 2556 เสวนาทางวิชาการเรื่อง พระยาโบราณราชธานินทร 
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

4) วันที่ 3 มีนาคม 2556 บรรยายทางวิชาการเรื่อง ภาพสันนิษฐานในวัดโบราณอยุธยา 
ณ หองประชุมศูนยขอมูลสถาบันอยุธยาศึกษา 

5)  วันที่  1920 มีนาคม 2556 การสร างมาตรฐานทางดานศิลปวัฒนธรรม 
ณ หองประชุมตนโมก 

6) วันที่ 2125 มีนาคม 2556 โครงการสรางความรวมมือดานศิลปวัฒนธรรมในกลุม 
ประเทศอาเซียน (ประเทศมาเลเซียสิงคโปร) 

7) วันที่ 29 มีนาคม 2556 พิธียกยองเชิดชูเกียรติบุคคลผูมีผลงานดีเดนทางการศึกษา 
ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปญญาไทย โดยผูวาราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จํานวน 7 สาขา 
ณ หองประชุมตนโมก 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 4.6 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

สาระสําคัญโดยยอ 
1. สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศไดดําเนินการติดตั้งอุปกรณหองปฏิบัติการ 

เรียนการสอนภาษาอังกฤษดวยตนเอง ELLIS เสร็จเรียบรอยแลว เหลือเพียงสวนที่ศูนยภาษาจะตอง 
ดําเนินการขนยายเกาอี้จํานวนมาก 

2. ภายหลังจากเหตุอุทกภัยสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศไดปรับปรุงระบบ 
ดิจิตอลทีวีของมหาวิทยาลัยใหม ซึ่งขณะนี้ทุกหนวยงานสามารถสงขาวหรือกิจกรรมตาง ๆ แจงไป 
ที่อาคาร 100 ป โดยเจาหนาที่จะนําลงระบบดิจิตอลของจอทีวีของมหาวิทยาลัยเพื่อเผยแพรตอไป 

3. ขอความอนุเคราะหกองกลาง สํานักงานอธิการบดี ดําเนินการเกี่ยวกับระบบไฟฟา 
ที่ปรับปรุงจากงบฟนฟู  ประสบปญหาจากอาคาร 100 ป ซึ่งหลังจากหองประชุมไดมีหมอแปลงใน 
หองประชุมอาคาร 100 ป ที่มีอยูเดิมและไดรับงบฟนฟูไปดําเนินการลากสายไฟฟาเขาไป ยังไมสามารถ 
ใชงานได โดยรับแจงวาระบบไฟฟาของมหาวิทยาลัยใชไมไดแตยังไมทราบขอมูลที่แทจริงถึงสาเหตุ 
ดังกลาว  รวมถึงอาคารบรรณราชนครินทร การจัดสายที่ตูไฟฟางานยังไมเรียบรอยเปนที่นาพอใจ 

4. รับทราบวาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจะจดักิจกรรม 5 ส. ขอความอนุเคราะหชวย 
สอดสองดูแลบริเวณหมอแปลงไฟฟาอยาใหบุคคลเขาไปใกลบริเวณดังกลาว  เนื่องจากสัปดาหที่ 
ผานมาระบบไฟฟาที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการงบฟนฟูไฟฟามีเหตุการณไฟฟาชอตลงกราวทั้งหมดพบวา 
หัวนอตมีสีดําทั้งหมดแตยังไมไดรับทราบขอมูลการช้ีแจงเปนเอกสารแจงมายังสํานักวิทยบริการและ 
เทคโนโลยีสารสนเทศวาไดมีการดําเนินการปรับปรุงแกไขถึงข้ันตอนใด จึงขอใหกองกลางประสานงานให 
ผูรับจางมาดําเนินการแกไขใหเรียบรอยดวย  โดยเฉพาะอาคารคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.7   เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

สาระสําคัญโดยยอ 
1. เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2556 เวลา 13.0016.00 น. ไดมีการรายงานความกาวหนาของ 

นักวิจัยจํานวน 12 คน ที่ไดรับทุนสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) ผลปรากฏวา 
เพิ่งดําเนินการเสร็จสิ้นเพียง 1520 เปอรเซ็นต ซึ่งเปนการรายงานครั้งที่ 1 และคณะผูวิจัยแจงวาจะ 
ทําใหเสร็จสิ้นภายในวันที่ 1  กันยายน 2556 โดยมีการผูกมัดใจกันวาตอไปนี้เมื่อถึงวันที่ 1 กันยายน 
2556 จะตองพยายามรวบรวมเปนเลมงานวิจัยทั้งหมดโดยมีบทคัดยอไวที่รองอธิการบดีฝายวิจัยและ 
บริการวิชาการกอน หากยังไมสมบูรณตองดําเนินการตอไปจนแลวเสร็จแตขอใหมีตนฉบับไวจํานวน 
1 เลมเพื่อเตรียมพรอมรับการตรวจประเมิน  และไดพยายามสอบถามถึงปญหาในการทํางานตาง ๆ 
พบวา มีปญหาเรื่องเวลาที่ ไมสามารถกําหนดตัวเองทํางานวิจัยใหสําเร็จไดตามกําหนดเวลา 
และคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดขอความอนุเคราะหใหชวยแจงกับกองกลางเรื่องไฟฟาเมื่อทําวิจัย
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เกิดไฟฟากระตุกทําใหเกิดปญหา จึงขอแจงใหที่ประชุมไดรับทราบถึงปญหาตาง ๆ ที่เกิดข้ึน  ซึ่งขณะนี้ 
อธิการบดีไดระงับการเบิกจายงวดที่ 3 แลวหากเลมวิจัยไมเสร็จสมบรูณ และจะทําใหเกิดปญหาตอไปใน 
สวนที่นักวิจัยเบิกเงินงวดที่ 3 ไมได  ซึ่งมหาวิทยาลัยจะไมสามารถนําเงินสวนดังกลาวออกมาได 
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) จะยึดเงินดังกลาวตอไป ฉะนั้นนักวิจัยตองทํางานวิจัยให 
เสร็จสิ้นทันเวลาดวย  เราทุกคนตองพยายามชวยกันขับเคลื่อน 

2. วันที่ 6 กุมภาพันธ 2556 คณะ ศูนย สํานัก และสถาบัน ตลอดจนกอง ตองสงโครงการ 
บริการวิชาการมาที่สถาบันวิจัยและพัฒนาเพื่อรวบรวมสงสํานักงบประมาณภายในวันที่ 8 กุมภาพันธ 
2556 และขอความอนุเคราะหเรียงลําดับตามที่ไดรับจัดสรร 

3. ปญหาในระบบของสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) ซึ่งจะมีการเปดระบบใน 
วันที่ 8 กุมภาพันธ 2556 ใหสถาบันวิจัยและพัฒนาคียขอมูล  โดยใหรายงานขอมูลการวิจัยตั้งแตป 
25512556 ตามตารางในระบบ  หากโครงการไมเสร็จจะทําใหโชวในระบบและจะใชขอมูลเพื่อเปนฐาน 
การใหเงินสนับสนุนการวิจัยในครั้งตอไป เมื่อพบขอมูลแลวตองเรงรัดดําเนินการใหเสร็จหากไมเสร็จ 
จะเกิดปญหาตามมาอยางมาก 

รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา  ใหขอมูลเพิ่มเติมวา ในปงบประมาณ 2557 
เปนปที่คาดวางบประมาณในดานตาง ๆ  จะมากข้ึนโดยเฉพาะงบวิจัย หรืองบบริการวิชาการ จึงควรเสนอ 
โครงการใหทันภายในวันที่ 6 กุมภาพันธ 2556 และประเด็นเรื่องการเบิกจายขอใหดําเนินการใหเสร็จสิ้น 
ทันกําหนดเวลา 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.8  เรื่องนําเสนอเพือ่ทราบจากผูอาํนวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 

สาระสําคัญโดยยอ 
วันอาทิตยที่  10 กุมภาพันธ 2556 สํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาจะจัดสอบ 

ขอเขียนเพื่อคัดเลือกนักศึกษาประกาศนียบัณฑิตบัตรวิชาชีพครู จํานวน 309 คน และในวันอาทิตยที่ 24 
กุมภาพันธ 2556 จะจัดสอบสัมภาษณโดยการสอบขอเขียนจัดข้ึนที่หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พระนครศรีอยุธยาและอาคาร 6 

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยใหขอเสนอแนะตาง ๆ ดังนี้ 
คณบดีคณะครุศาสตร ใหขอเสนอแนะ เรื่องการจัดหองสอบเนื่องจากเสารอาทิตยที่ผานมา 

สปฐ. คือ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา จัดสอบ Onet ไดใหสถาบันอุดมศึกษาเขาไปมีสวนรวม 
มีโครงการลงพื้นทีส่ังเกตการณ  และไดรับความรวมมือจากอาจารยและเจาหนาที่คณะมนุษยศาสตรและ 
สังคมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณะวิทยาการจัดการ และนักศึกษาของมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ซึ่งความเปนจริงสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติตองการให 
มหาวิทยาลัยไดรูมาตรฐานการสอบที่มีอยู 23 มาตรฐาน  และมาตรฐานหนึ่งคือการบริหารจัดการ 
ซึ่งมหาวิทยาลัยเปนระดับอุดมศึกษามีการจัดสนามสอบอยางไรสําหรับคน 309 คน  เพราะการสอบครั้ง 
นี้เปนการสอบที่คัดคนทิ้งและเปนการสอบทีอ่าจมกีารฟองรองวาใครไดหรือไมได อยางไร ตองกํากับดูแล
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ขณะนี้แมแตเรื่องการตรวจคุณสมบัติของผูสมัครมีการรับสมัครบุคลากรในสังกัดของ องคการบริหาร 
สวนจังหวัด องคการบริหารสวนตําบล และผูสอบ 150 คน สามารถสอบในหอประชุมมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได  หากมหาวิทยาลัยไมคํานึงถึงมาตรฐานและขอใหหนวยงานที่รับผิดชอบ 
มีความใสใจที่จะพิจารณา 

รองอธิการบดีฝายบริหาร กลาววา ปญหาคือการรับผิดชอบของคณะกรรมการบริหาร 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู  และสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ซึ่งสํานักงาน 
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาเปนหนวยบริหารจัดการตั้งแตการตรวจสอบคุณสมบัติผูมีสิทธิ์สอบ 

รองอธิการบดีฝายวิชาการ กลาววา คําสั่งยังไมไดลงนามสํานักคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
สามารถทํางานได และควรตองทํางานใหรวดเร็วมีปญหาควรชวยกันแกไข ซึ่งจะมีผลกระทบกับ 
มหาวิทยาลัย  และในงานวิชาการที่กํากับดูแลไมสามารถแยกออกไดวาเปนงานสํานักงานคณะกรรมการ 
บัณฑิตศึกษาหรืองานกองบริการการศึกษา 

รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา เสนอใหจัดหองสอบที่อาคาร 6 และอาคาร 7 แตหาก 
อาคาร 7 มีนักศึกษาเรียนจะขอใหยายหองเรียนของนักศึกษาใหใชหองเรียนที่อาคารบัณฑิตศึกษาแทน 
แตไมเห็นดวยที่จะจัดหองสอบที่อาคารบัณฑิตศึกษา เนื่องจากโตะเกาอี้ไมเหมาะสําหรับการสอบ  และ 
สําหรับผูที่ขาดคุณสมบัติตองรีบดําเนินการแจงใหผูสมัครรับทราบทันที 

รองอธิการบดีฝายบริหาร กลาววา ตามที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยให 
ขอเสนอแนะกับสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาดําเนินการคัดเลอืกดําเนินการอยางมีประสิทธิภาพ 
และมีมาตรฐานเดียวกัน โดยใชเปนหองสอบทั้งหมดและในแตละหองตองไมเกิน 40 คน มีอาจารยและ 
เจาหนาที่ควบคุมหองละ 2 คน มีปายและรายช่ือผูสอบรวมถึงที่นั่งสอบตองมีเลขประจําตัวผูสอบติดที่ 
เกาอี้นั่งสอบทุกคน รวมทั้งทําแผนผังสนามสอบดวย สวนการเลือกหองสอบใหพิจารณาตามขอเสนอแนะ 
ของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

รองอธิการบดีฝายวิชาการ กลาววา หากตองการแกไขสถานที่สอบในคําสั่งใหรีบดําเนินการ 
กอนนําข้ึนเว็บไซต แตหากใชหองเรียนที่ทับซอนกับการเรียน กศ.บป. ใหแจงมายังกองบริการการศึกษา 
เพื่อยายหองเรียนตอไป 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.9 เรื่องนําเสนอเพือ่ทราบจากผูอาํนวยการสํานกังานอธกิารบดี 

สาระสําคัญโดยยอ 
1. สถาบันระหวางประเทศเพื่อการคาและการพัฒนา (องคการมหาชน) ขอเชิญ 

รวมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพของมหาวิทยาลัยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 
โดยไมเสียคาใชจาย ตามหนังสือ ที่ สคพ 04/20/2556 ลงวันที่ 16 มกราคม 2556 ในวันพุธที่ 27 
กุมภาพันธ 2556 เวลา 09.0016.30 น. ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา สถาบัน 
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
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2. ขอเชิญรวมทําบุญเนื่องในโอกาสครบรอบ 21 ป วันพระราชทานนาม “สถาบันราชภัฏ” 

วันพฤหัสบดีที่  14 กุมภาพันธ  2556 ณ อาคารสํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พระนครศรีอยุธยา ในเวลา 09.30 น. 

3. เมื่อวันจันทรที่ 4 กุมภาพันธ 2556 ไดมีหนังสือจากสํานักงานการไฟฟาฝายผลิตจะ 
ดําเนินการติดตั้งและเปลี่ยนหลอดไฟฟาภายในมหาวิทยาลัยเปนหลอดประหยัดไฟจํานวน 8,900 หลอด 
โดยจะติดต้ังที่อาคารเกา ใหเรียบรอยกอน เริ่มที่อาคาร 1 อาคาร 2 อาคาร 3 ตามลําดับ การดําเนินการ 
ในครั้งนี้เปนนโยบายของการไฟฟาฝายผลิตเพื่อลดการผลิตไฟฟา ซึ่งบริษัทที่มาติดตั้งคือ Lekise 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.10  เรือ่งนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีและผูชวยอธกิารบดี 

ระเบียบวาระที่ 4.10.1  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝายบริหาร 

สาระสําคัญโดยยอ 
1. ตามที่มีหนังสือเชิญเขารวมสัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพและยกระดับคุณภาพของ 

มหาวิทยาลัยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพื่อขอเชิญชวนทานผูบริหาร ทานคณบดี ผูอํานวยการ 
ศูนย/สํานัก รองอธิการบดี หากตองการไปรวมการประชุมดังกลาวขอใหแจงรายช่ือมาที่กองกลาง 
สํานักงานอธิการบดี เพื่อรวบรวมรายช่ือและขอรถเพื่อไปรวมประชุมสัมมนาโดยไมเสียคาใชจายโดยให 
สงรายช่ือภายในวันศุกรที่ 8 กุมภาพันธ 2556 

2. วันที่ 14 มีนาคม 2556 สโมสรเจาหนาที่จะจัดกีฬาเพื่อเช่ือมความสัมพันธบุคลากร 
ภายในมหาวิทยาลัย 

3. การปรับฐานเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยทั้งหมดเขาที่ประชุมคณะกรรมการ 
บริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย ในวันจันทรที่ 11 มกราคม 2556 จึงนําเรียนใหคณะกรรมการ 
บริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบและแจงไปยังบุคลากรในสังกัดเพื่อรับทราบตอไป 

คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  กลาววา ในระหวางที่สโมสรอาจารยยังไมมี 
ประธาน  ตองการขอความอนุเคราะหจากมหาวิทยาลัยจัดซื้อตูน้ําดื่มสําหรับหองรับประทานอาหาร 
สําหรับอาจารยจํานวน 1 เครื่อง  และหองน้ําอาจารยในหองรับประทานอาหารสกปรกมากสงกลิ่น 
รบกวน และไมมีที่ล็อคประตู 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ



การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ครั้งที่ 4/2556 

[211] 

ระเบียบวาระที่ 4.10.2  เรื่องนําเสนอเพือ่ทราบจากรองอธกิารบดฝีายวางแผนและพฒันา 

สาระสําคัญโดยยอ 
1. การจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2556 ตามหนังสือ ดวนที่สุด สํานักงาน ก.พ.ร. ที่ น.ร 1200/ว 3 เรื่อง การจัดทําคํารับรองการปฏิบัติ 
ราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ซึ่งใหทางมหาวิทยาลัยดําเนินการจัดทํา 
คํารับรองการปฏิบัติราชการฯ ใหเสร็จสิ้นภายในเดือนมกราคม 2556 นั้น กลุมงานประกันคุณภาพ จึงได 
ดําเนินการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจําป 
งบประมาณ พ.ศ. 2556 โดยมีตัวช้ีวัดจําแนกตามมิติภายนอก และมิติภายใน ทั้งสิ้นจํานวน 20 ตัวช้ีวัด 

2. การจัดทําคําของบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 กองนโยบายและ 
แผนไดดําเนินการดังนี้ 

ผลผลิต/โครงการ/รายการ ผลการดําเนินงาน 
1. รายจายขั้นต่ํา ดําเนินการเสร็จเรียบรอยแลว 
2. รายจายงบลงทุน หนวยงานที่เก่ียวของสงรายละเอียด และดําเนินการเสร็จเรียบรอยแลว 
3. โครงการสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไมเสียคาใชจาย หนวยงานที่เก่ียวของสงรายละเอียด และดําเนินการเสร็จเรียบรอยแลว 
4. โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใชคอมพิวเตอรพกพา หนวยงานที่เก่ียวของสงรายละเอียด และดําเนินการเสร็จเรียบรอยแลว 
5. ผลผลิตงานบริการวิชาการ ทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

และวิจัย 
อยูระหวางดําเนินการ โดยหนวยงานจดัสงโครงการเพ่ือขอเสนองบประมาณให 
กองนโยบายและแผนภายในวันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ 2556 เพื่อรวบรวบ 
และสรุปในภาพรวมของมหาวิทยาลัยตอไป 

6. คาวัสดุสําหรับการจัดการศึกษา หนวยงานที่เก่ียวของสงรายละเอียด และดําเนินการเสร็จเรียบรอยแลว 

กําหนดการที่เกี่ยวของ 
วันที่ ขั้นตอน/กิจกรรม อางถึง 

11 กุมภาพันธ 2556 จัดสงคําของบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2557 ให สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ศธ 0503(4)/ว116 ลว. 29 มกราคม 2556 

22 กุมภาพันธ 2556 จัดสงคําของบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2557 ให สํานักงบประมาณ 

นร 0716/ว51 ลว. 22 มกราคม 2556 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.10.3  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝายวิชาการ 

สาระสําคัญโดยยอ 
1. เมื่อวันจันทรที่ 4 กุมภาพันธ กองบริการการศึกษาไดเชิญผูเช่ียวชาญเกี่ยวกับเรื่อง 

การพัฒนาหลักสูตรจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตามมติคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัย 
ที่ไดมอบหมายใหอบรมเรื่องการประเมินและการศึกษาความเปนไปไดในการพัฒนาหลักสูตร ปญหาที่ 
กองบริการการศึกษาไดรวบรวมคือเรื่องอาจารยประจําหลักสูตรทั้งสิ้นเนื่องจากการรับอาจารยที่ไมตรง 
สาขาวิชาจะแกปญหาไดยากที่สุด
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2. ขณะนี้มหาวิทยาลัยไดดําเนินการจัดทํา Present ของมหาวิทยาลัยเปนลักษณะหนังสั้น 
เสร็จเรียบรอยแลว  และในวันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ 2556 อธิการบดีไดมอบหมายใหรองอธิการบดี 
ฝาย วิชาการชวยตรวจสอบสิ่ งที่จะ Present ในโอกาสครบรอบ 21 ป  วันพระราชทานนาม 
“สถาบันราชภัฏ” ไดรับความอนุเคราะหจากสาขานิเทศศาสตรชวยเขียนบทและไดดําเนินการเสร็จสิ้น 
แลว  โดยทางสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศชวยตัดตอ แตยังตองการกลองวีดิโอจากงาน 
ประชาสัมพันธ จึงขอความอนุเคราะหผูอํานวยการกองกลางชวยประสานงานในเรื่องกลองวีดิโอหรือ 
เจาหนาที่สําหรับถายวีดิโอ เพื่อชวยทางสาขานิเทศศาสตรและสาํนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ถายภาพในวันพุธและวันพฤหัสบดีที่วาง โดยกองบริการการศึกษาจะทําหนังสือแจงขอความอนุเคราะห 
อีกครั้งหนึ่ง 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.10.4   เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ 

สาระสําคัญโดยยอ 
 ไมมี  

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
 ไมมี  

ระเบียบวาระที่ 4.10.5  เรือ่งนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธกิารบดฝีายกิจการนกัศกึษา 

สาระสําคัญโดยยอ 
1. กองพัฒนานักศึกษาไดออกจดหมายขาวฉบับแรกของเดือนมกราคมและเดือนกุมภาพันธ 

2556 และจะดําเนินการตอเนื่องตอไป 
2. วันที่ 56 กุมภาพันธ 2556 กองพัฒนานักศึกษาไดมีการฝกอบรมวิชาชีพใหกับนักศึกษา 

และศิษยเกา 
3. วันที่ 1516 กุมภาพันธ 2556 สํานักงานขนสงจะมาอบรมและสอบใบขับข่ีรถยนตและ 

รถจักรยานยนตสําหรับนักศึกษาและคณาจารยและขอความอนุเคราะหผูบริหารประชาสัมพันธให 
บุคลากรในสังกัดไดรับทราบ 

4. วันที่ 79 กุมภาพันธ 2556 ขอเชิญเที่ยวชมงานมหกรรมพลังเยาวชนภาคกลางตอตาน 
การทุจริตเทิดไทองคราชันย ครั้งที่ 3 จะมีเยาวชนทั้ง 25 จังหวัดในเขตภาคกลางมาจัดนิทรรศการและ 
มีการแสดงที่ศาลากลางหลังเกา 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 4.10.6  เรื่องนําเสนอเพือ่ทราบจากผูชวยอธิการบดฝีายบริหาร 

สาระสําคัญโดยยอ 
1. รายงานความกาวหนางาน 70 ลาน กอสรางอาคารปฏิบัติการเรียนรวม  ตามแผนงาน 

การตอกเสาเข็มไดดําเนินการไปแลวจํานวน 100 ตน ตามแผนงานของผูรับจางคาดวาจะเสร็จสิ้นภายใน 
วันที่ 20 กุมภาพันธ 2556 หลังจากนั้นจะมีการทดสอบเสาเข็มและอัตราการทรุดของเสาเข็มโดยการสุม 
เพื่อใหเปนไปตามหลักวิศวกรรมฐานราก ลักษณะมีการดําเนินการชากวาแผนงานเนื่องจากบริษัท 
ผูรับเหมาเขามาดําเนินการลาชากวา 2 เดือน  จึงนําเรียนคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 

2. หองประชุมสภามหาวิทยาลัยใหมโดยมีหองอยุธยาอาเซียน และหองประชุมเล็ก 
หองอยุธยาโปรตุเกส และหองอยุธยาฮอลันดา ไดดําเนินการเสร็จเรียบรอยแลว 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.10.7 เรื่องนําเสนอเพือ่ทราบจากผูชวยอธิการบดฝีายกิจการพิเศษ 
และตรวจสอบภายใน 

สาระสําคัญโดยยอ 
 ไมมี  

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
 ไมมี  

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องนําเสนอเพื่อพิจารณา 
ระเบียบวาระที่ 5.1 ขอความเห็นชอบโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาไทยและอาเซียน 

ประจําปงบประมาณ 2556 รอบที่ 2 

สาระสําคัญโดยยอ 
ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดมีหนังสือที่ ศธ 0507(3)/ว1124 ลงวันที่ 

12 กันยายน 2556 ไดประกาศรับสมัครนักศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาเขารวมโครงการ 
แลกเปลี่ยนนักศึกษาไทยและอาเซียน ประจําปงบประมาณ 2556 โดยสถาบันอุดมศึกษาเสนอช่ือและ 
จัดลําดับนักศึกษาที่มีคุณสมบัติสอดคลองตามเกณฑทั้ งหมดไมเกิน 10 คน ไปยังสํานักงาน 
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ภายในวันศุกรที่ 14 ธันวาคม 2555 ความแจงแลวน้ัน 

ในการประชุมคณะกรรมการบริหารและดําเนินโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาไทยและ 
อาเซียน ครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันจันทรที่ 24 ธันวาคม 2555 ที่ประชุมไดมีมติเห็นชอบใหเปดรับสมัคร 
นักศึกษาเขารวมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาไทยและอาเซียน ประจําปงบประมาณ 2556 รอบที่ 2 
เนื่องจากมีงบประมาณเหลือเพียงพอและเพื่อประโยชนตอการพัฒนานักศึกษาไทย โดยใหสงใบสมัคร
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และเอกสารประกอบการสมัครพรอมหนังสือนําจากสถาบันอุดมศึกษาลงนามโดยอธิการบดีหรือผูไดรับ 
มอบอํานาจไปยังสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาภายในวันอังคารที่ 30 เมษายน 2556 โดยมี 
รายละเอียดตามเอกสารแนบทาย 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
เห็นชอบให 4 คณะจัดเตรียมและสงเขารวมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาไทยและอาเซียน 

ประจําปงบประมาณ 2556 รอบที่ 2 โดยใหดําเนินการตามขอเสนอโครงการของสํานักงาน 
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และรายงานความคืบหนาใหคณะกรรมการบริหารไดรับทราบในการ 
ประชุมครั้งตอไป 

ระเบียบวาระที่ 5.2 ขอความเห็นชอบการสรางความรวมมือดานศิลปวัฒนธรรมกับ 
มหาวิทยาลัยมาลายา ประเทศมาเลเซีย 

สาระสําคัญโดยยอ 
ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ไดมีขอตกลงความรวมมือกับมหาวิทยาลัย 

ชนชาติกวางสี ระหวางป 25512556 เปนเวลา 5 ป นั้น ขณะนี้ขอตกลงความรวมมือจะหมดวาระใน 
เดือนมีนาคม 2556 ซึ่งคณะวิทยาการจัดการไดประชุมหารือรวมกับรองอธิการบดีฝายวิชาการจึงขอ 
เสนอขอมูลเพือ่ประกอบการพิจารณาการเดินทางไปเจรจาแสวงหาขอตกลงความรวมมือกับมหาวิทยาลัย คือ 
สถาบัน Guangxi University for Nationalities P.R.CHINA (GXUN) เคยลงนามขอตกลงความรวมมือกับ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาแลวจํานวน 3 ฉบับ สวนใหญ GXUN เปนฝายสงนักศึกษามาศึกษา 
ในสาขาวิชาการทองเที่ยว โครงการ 3+1 และโครงการความรวมมอื 2+2 ในป 25502552 มีการติดตอเยี่ยม 
เยือน เฉลี่ยปละ 1  ครั้ง สวนใหญเปนคณะวิทยาการจัดการ สอดคลองกับนโยบายขอ 9 ยุทธศาสตรที่ 6 
กลยุทธที่ 5 แผนปฏิบัติราชการคณะวิทยาการจัดการ 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
เห็นชอบในหลักการสรางความรวมมือดานศิลปวัฒนธรรมกับมหาวิทยาลัยมาลายา ประเทศ 

มาเลเซียสวนการเดินทางไปราชการใหมีหนังสือตอบรับหรือหนังสือเชิญจากมหาวิทยาลัยมาลายา ประเทศ 
มาเลเซียและใหดําเนินการตามระเบียบราชการ แตควรเปนไปตามหลักความเทาเทียมซึ่งกันและกัน 

ระเบียบวาระที่  5.3 ขอความเห็นชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พระนครศรีอยุธยา วาดวยคุณสมบัติ และวิธีการสรรหา 
อธิการบดี 

สาระสําคัญโดยยอ 
ตามที่สภาคณาจารยและขาราชการไดรับการอนุมัติ ใหดําเนินการแกไขขอบังคับ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย คุณสมบัติ และวิธีการสรรหาอธิการบดี ซึ่งไดรับฟงความ 
คิดเห็นจากประชาคมเรียบรอยแลว นั้น
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นายเลิศชาย  สถิตพนาวงศ  กลาววา สืบเนื่องจากสภาคณาจารยและขาราชการเห็นวา 
วาระในการสรรหาอธิการบดีใกลจะหมดวาระแลว  จึงขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย 
โดย สภาคณาจารยและขาราชการจะดําเนินการ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
วาดวย คุณสมบัติ และวิธีการสรรหาอธิการบดีโดยใหทุกคนมีสวนรวม อาศัยขอกฎหมายของ 
มหาวิทยาลัยที่มีอยู  ตามกระบวนการที่ไดดําเนินการคือไดแตงตั้งคณะทํางานและไดรางขอบังคับ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย คุณสมบัติ และวิธีการสรรหาอธิการบดีเพื่อใชในการ 
แกไขขอบังคับฯ โดยที่ใหทุกคนมีสวนรวมตามขั้นตอนในการรางขอบังคับฯ โดยทําหนังสือเชิญทุกคน 
ในมหาวิทยาลัยเพื่อเขารวมประชุมครั้งที่ 1 เพื่อแสดงความคิดเห็นตาง ๆ และไดนําไปปรับปรุงแกไขโดย 
มีการประชุมกลุมยอยจํานวน 2 ครั้ง และไดเปดเวทีครั้งที่ 2 ณ หองประชุมคณะวิทยาศาสตรและ 
เทคโนโลยี ซึ่งไดรับความสนใจจากบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน รวมถึงผูบริหารของคณะตาง 
ๆ เขารวมประชุมและแกไขกระบวนการตาง ๆ  โดยมีการประชุมกลุมยอยจํานวน 2 ครั้ง จึงไดราง 
ขอบังคับฯ ตามที่เสนอ 

นายธาตรี  มหันตรัตน กลาวถึงหลักการและเหตุผล (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พระนครศรีอยุธยา วาดวย คุณสมบัติ และวิธีการสรรหาอธิการบดี พรอมทั้งตารางแสดงการปรับปรุง 
แกไขเพื่อใหเกิดความเขาใจอยางงาย ตามที่เสนอ 

คณบดีคณะครุศาสตร กลาววา (ราง) ขอบังคับฯ คําจํากัดความ “คณาจารยประจํา” ไมได 
หมายรวมถึงครูโรงเรียนสาธิต ใชหรือไม และไมไดพิจารณาวาจะเปนพนักงานมหาวิทยาลัย หรือ 
อาจารยตามสัญญาจางใชหรือไมเนื่องจากจางจากเงินบํารุงการศึกษา 

นายธาตรี  มหันตรัตน  กลาววา สาระสําคัญของการรางตองกําหนดคําจํากัดความหรือ 
ความหมายใหชัดเจน  ตามเจตนารมณจะใหหมายรวมถึงครูโรงเรียนสาธิตสามารถทําได  แตหากดูจาก 
พันธกิจ ภารกิจของการศึกษาข้ันพื้นฐานและระดับอุดมศึกษา ไมหมายรวมถึง 

รองอธิการบดีฝายวิชาการ กลาววา ขอใหพิจารณาดังนี้ 1) ขอใหดูรายงานการประชุม 
สภามหาวิทยาลัยเดือนเมษายน 2555 ไดมอบใหสภาคณาจารยและขาราชการดําเนินการเรื่องใดบาง 
และมีการแตงตั้ งคณะกรรมการยกรางลงนามโดย รศ.ไพฑูรย   สมัครกิจ ตามความเปนจริง 
สภาคณาจารยและขาราชการควรเสนอองคประกอบ และในการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งตอมา 
คุณหญิงดร. กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา นายกสภามหาวิทยาลัยไดมอบใหแตงตั้งองคประกอบซึ่งมีทุก 
ภาคสวนอยางแทจริงแตทั้งหมดที่ (ราง) ขอบังคับฯ เปนสภาคณาจารยและขาราชการ  ดังนั้นในเรื่อง 
กระบวนการขอใหมีที่มาซึ่งมีความกังวลวาเมื่อดําเนินการแลวมีรายละเอียดตาง ๆ ไมชัดเจนจะเปนเรื่อง 
ที่มีความสําคัญ  และขอบังคับฯ ไดมีการนําเขาคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบ.) มาแลวครั้ง 
หนึ่ง  และพบวาไมไดถูกแกตามที่มีขอเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 2) ควรมีคําสั่ง 
แตงตั้งที่ลงนามโดยนายกสภามหาวิทยาลัย 3) หลักการและเหตุผลในการเปลี่ยนขอบังคับฯ จะตองไม 
ขัดกับพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 4) ในการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงและยก 
ราง กฎ ระเบียบ ประกาศและขอบังคับของมหาวิทยาลัย มีมติที่ประชุมอยางไร  เมื่อนําเขา 
สภามหาวิทยาลัยจะตองพิจารณารายละเอียดประกอบดวยอีกครั้งหนึ่ง โดยหลักในการพิจารณา 
หากกระบวนการในการดําเนินการตองชัดเจน ครบถวนสามารถตอบโจทยได  ซึ่งหลักการและเหตุผล
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ตองชัดเจนวาจากเดิมเปนอยางไรและเหตุผลที่ตองการแกไขเปลี่ยนแปลงมีสาเหตุมาจากอะไร 
ซึ่งกระบวนการนําเสนอสภามหาวิทยาลัยตองเสนอเปนเอกสารใหครบถวน  แตทุกครั้งที่มีการเสนอ 
สภามหาวิทยาลัยเปนการแจงเพื่อทราบจากสภาคณาจารยและขาราชการทั้งสิ้นไมมีการนําเสนอเปน 
เอกสารตอสภามหาวิทยาลยัเลย โดยไดแจงใหประธานสภาคณาจารยและขาราชการไดรับทราบทุกครั้ง 
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ตองมีรายละเอียดในการผานมติที่ประชุมแตละองคคณะตาง ๆ 
ใหชัดเจน โดยมีกระบวนการ พระราชบัญญัติ ปฏิทินการดําเนินการ 

ประธาน กลาววา ในการเสนอสภามหาวิทยาลัย เรื่องกระบวนการ หลักการมีความสําคัญ 
อยางยิ่ง สภาคณาจารยและขาราชการชูประเด็นเรื่องการมีสวนรวมสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบ 
แตคณะครุศาสตรเปนตนสังกัดของโรงเรียนสาธิต ดังนั้นบุคลากรของคณะครุศาสตรจึงเปนบุคลากรของ 
มหาวิทยาลัยดวยเชนกันไมมีการแบงแยกเนื่องจากเงินเดือนที่จายมบีัญชีถือจายอยูที่กลุมงานบรหิารงาน 
บุคคลทั้งหมด 

รองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ  กลาววา กฎหมายที่เปนขอบังคับมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวยคุณสมบัติ และวิธีการสรรหาอธิการบดี ใชงานมากี่ครั้งและผูที่แกไข 
เปนผูใชขอบังคับฯ ดังกลาวหรือไม และที่ไดใหขอเสนอแนะเพื่อการแกไขแตไมมีการเขียนช้ีแจงเหตุผล 
ในการแกไขเปนมติที่ประชุมวาขอเสนอแนะนั้นแกไขไมไดเพราะอะไรเสนอตอคณะกรรมการบริหาร 
มหาวิทยาลัย หลักในการแกไขขอบังคับเปนเรื่องสําคัญตองมีที่มาแหงการแกไขโดยมีเหตุอันควร 

คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กลาววา หากสภาคณาจารยและขาราชการได 
นําเสนอขอมูลที่ยังขาดอยู เชน กรรมการทางดานการยกราง คําสั่งแตงตั้ง และพิจารณาขอเสนอแนะ 
เพื่อการแกไข หากกรรมการไดมีการทบทวนแลวใหความเห็น  พอเปนเหตุผลเพื่อการพิจารณาไดวาได 
ผานการกลั่นกรองมาแลว 

รองอธิการบดีฝายวิชาการ  กลาววา  ตองนําเขาคณะกรรมการปรับปรุงและยกราง กฎ 
ระเบียบ ประกาศและขอบังคับของมหาวิทยาลัย อีกครั้งหรือไม  ตองพิจารณาจากมติที่ประชุม 
คณะกรรมการปรับปรุงยกราง กฎ ระเบียบ ประกาศ และขอบังคับของมหาวิทยาลัย ซึ่งรางขอบังคับฯ 
ดังกลาว ผูแทนจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดทําเรื่องนี้โดยตลอดใหขอสังเกตเรื่อง 
หลักการและเหตุผลเปนสําคัญ  ซึ่งอาจตองนําเรื่องหลักการและเหตุผลเสนอตอสภามหาวิทยาลัยให 
ความเห็นชอบแลวจึงจะดําเนินการแกไขขอบังคับฯ ตอไปได และขอใหมีเอกสารประกอบที่ประชุมให 
ชัดเจน 

ประธาน กลาววา จากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยครั้งที่ผานมา 
มีประเด็น 1) การมีสวนรวม 2) หลักอํานาจสภามหาวิทยาลัยตองไมขัดกับสภามหาวิทยาลัย 
3) กระบวนการ  ซึ่งสภามหาวิทยาลัยไดแตงตั้งคณะกรรมการปรบัปรุงและยกราง กฎ ระเบียบ ประกาศ 
และขอบังคับของมหาวิทยาลัย ทําหนาที่ยกรางกฎหมายของมหาวิทยาลัย 

รองอธิการบดีฝ ายบริหาร  กล าวว า เ รื่ องขอบั ง คับดั งกล าวควรดํา เนินการ ถึง 
สภามหาวิทยาลัยแลวนั้น แตตามที่รองอธิการบดีฝายวิชาการ ใหขอเสนอแนะมีความคลาดเคลื่อนใน 
เรื่องวิธีการปฏิบัติ  หากมีการปฏิบัติที่ถูกตองตามข้ันตอนแลวสภาคณาจารยและขาราชการซึ่งไดรับ 
มอบหมายจากสภามหาวิทยาลัยใหดําเนินการรับฟงความเห็นของประชาคมผูมีสวนเกี่ยวของเพื่อ 
รวบรวมตัวประเด็นที่ควรเขาสูการแกไขขอบังคับฯ เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบ.) และ
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นําเขาสูคณะกรรมการปรับปรุงและยกราง กฎ ระเบียบ ประกาศและขอบังคับของมหาวิทยาลัย 
และนําเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบในหลักการที่จะแกไขขอบังคับ แลวจึง 
นําหลักการแกไขนั้นกลับมาทีค่ณะกรรมการปรบัปรุงและยกราง กฎ ระเบียบ ประกาศและขอบังคับของ 
มหาวิทยาลัยเพื่อยกรางขอกฎหมาย  จึงจะไดขอกฎหมายตามที่ประชาคมผูมีสวนเกี่ยวของไดรับฟงมา 
พรอมกับที่สภามหาวิทยาลยัเหน็ชอบในหลักการนั้น จะทําใหกฎหมายเดินหนาตอไปได แตที่ทําเปนราง 
ขอบังคับฯ มาเลยก็ใหผานไปที่คณะกรรมการปรับปรุงและยกราง กฎ ระเบียบ ประกาศและขอบังคับ 
ของมหาวิทยาลัย และใหคณะทํางานไดสรุปประเด็นในเชิงหลักการของการแกไขเพื่อนําเสนอตอ 
สภามหาวิทยาลัย 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยใหความเห็น 3 ประเด็น คือ 
1) ควรใหเห็นกระบวนการที่ชัดเจน สรุปเสนอตอคณะกรรมการปรับปรุงและยกราง กฎ 

ระเบียบ ประกาศและขอบังคับของมหาวิทยาลัย เพื่อดําเนินการตอไป 
2) ทบทวนการมีสวนรวม เชน ครูโรงเรียนสาธิตและบุคลากรประเภทตาง ๆ 
3) ทบทวนขอบเขตการใชอํานาจ ของสภามหาวิทยาลัย หลักของกฎหมาย พระราชบัญญัติ 

ที่ยังบังคับใชอยูสอดคลองกันหรือไม 
โดยนําขอเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เขาสูที่ประชุมคณะกรรมการ 

ปรับปรุงและยกราง กฎ ระเบียบ ประกาศและขอบังคับของมหาวิทยาลัยดวย 

ระเบียบวาระที่ 5.4 พิจารณาใหความเห็นและขอเสนอแนะโครงการความรวมมือ 
ระหวางสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
(สสวท.) และมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

สาระสําคัญโดยยอ 
ตามที่คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดนําเสนอ (ราง) โครงการความรวมมือระหวาง 

สถาบันส ง เสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  (สสวท. )  และมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พระนครศรีอยุธยาในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2556 เมื่อวันอังคารที่ 22 
มกราคม 2556 โดยที่ประชุมมีมติใหปรับปรุงแกไขโครงการใหมีความสอดคลองกัน และใหนําเขาที่ 
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบ.) พิจารณาในการประชุมครั้งตอไป ซึ่งคณะวิทยาศาสตร 
และเทคโนโลยีไดดําเนินการตามมติที่ประชุมในการปรับปรุงแกไขเสร็จสิ้นแลว จึงนําเสนอตอที่ประชุม 
เพื่อพิจารณาใหความเห็นและขอเสนอแนะ 

คณบดีคณะครุศาสตร ใหขอเสนอแนะดังนี้ ช่ือโครงการ “การพัฒนารูปแบบที่มี 
ประสิทธิภาพสําหรับกระบวนการสอนวิทยาศาสตร” เหมือนกับการจะทําโมเดลกระบวนการสอนควร 
ปรับช่ือโครงการใหตรงกับ ขอ 3 เปาหมาย หัวขอ 3.2.2  และเมื่อเปนรูปแบบกระบวนการสอน ทําให 
มองถึงโมเดลการสอนวิทยาศาสตรที่ดี ดังนั้นกลุมคนที่เขามามีสวนรวม(ผูประสานงาน) ยังไมเห็นคนที่ 
เปนศาสตรทางดานการสอน  หรือมุงที่เครื่องมือโดยไมมุงที่กระบวนการนําเครื่องมือไปใช  ประกอบกับ
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แตละข้ัน เชน โรงเรียนประถมศึกษาตอนตน (ประถมศึกษาปที่ 56) ควรเปนโรงเรียนขยายโอกาส 
หรือไม ในข้ันตอนของวิธีดําเนินการควรตองปรับปรุงแกไขประกอบกับขอ 5 วัสดุอุปกรณในโครงการที่ 
ตองการสนับสนุน สิ่งที่มหาวิทยาลัยตองสนับสนุนใน ขอ 5.2 มีความเกี่ยวของกับงบประมาณ 
(สสวท. : มรภ.พระนครศรีอยุธยา = 50:50) หรือไม 

รองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ  ใหขอเสนอแนะวา ช่ือโครงการมีความสําคัญ 
เพราะเมื่อดําเนินการเสร็จสิ้นแลวไมไดตอบช่ือโครงการ “การพัฒนารูปแบบที่มีประสิทธิภาพสําหรับ 
กระบวนการสอนวิทยาศาสตร” กับเปาหมายและวัตถุประสงคไมสอดคลองกัน  รวมถึงผูรวมโครงการ 
สถาบันส ง เสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  (สสวท. )  และมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พระนครศรีอยุธยา และโรงเรียนอื่น ๆ ไมไดรวมใชหรือไม และในขอ 6 ผลผลิตของโครงการ ขอ 6.1 
และ 6.2 แตโครงการหมายถึงสื่อและอุปกรณ ซึ่งเปนประเด็นเมื่อเขียนโครงการแลวจะกอใหเกิดปญหา 
วาผลผลิตสุดทายเมื่อทําโครงการแลวไดประโยชนจากสิ่งใด เชน ไดประโยชนเอกสารคูมือหรือได 
ประโยชนจากเครื่องมือ ไดรับความพึงพอใจหรือไดผูเขารวมกิจกรรม แตโครงการยังไมครอบคลุม 
กับเนื้อหา 

รองอธิการบดีฝายบริหาร ใหขอเสนอแนะวา โครงการยังขาดหลักการและเหตุผลซึ่งจะ 
ตอบวัตถุประสงคได  เมื่อหลักการและเหตุผลไมมีการตั้งวัตถุประสงคจึงไมอยูบนฐานของการเกิดปญหา 
ครูวิทยาศาสตรไมมีสื่อการสอนที่มีประสิทธิภาพ หรืออาจมาจากกระบวนการเรียนการสอนไม 
สนุกสนานทําใหเด็กเบื่อได ดังนั้นวัตถุประสงคคือ 1) เพื่อใหครูวิทยาศาสตรมีสื่อการสอนสําหรับ 
การจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ 2) เพื่อใหครูมีทักษะในการใชสื่อการสอน จัดกิจกรรม 
กระบวนการดังกลาวตามโครงการ  และตองการใหมีเปาหมายในแงของตัวบุคคล คือ ครู อาจารย 
โรงเรียนประถมศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษาไดรับการพัฒนา ทักษะ กระบวนการสอนวิทยาศาสตร 
ทักษะการผลิตสื่อจํานวนกี่คน  จํานวนนักเรียนนั้นกําหนดจุดประสงคที่ตัวนักเรียนหรือไม หรือเปน 
ผลกระทบ ซึ่งโครงการทํากับครูแตผลที่คาดวาจะไดรับอาจเกิดกับเด็กก็เปนได และความรวมมือระหวาง 
มหาวิทยาลัยกับสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) ทั้งนี้มีความกังวลเกี่ยวกับ 
การอนุมัติโครงการดังกลาวที่มีความตอเนื่องโดยผูกพันงบประมาณถึง 3 ป 

ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กลาววา โครงการดังกลาวเปน 
โครงการที่ดีมาก จะทําใหเด็กรับรูไดเองซึ่งการเรียนการสอนวิทยาศาสตรในปจจุบันทําใหเด็กเรียนดาน 
วิทยาศาสตรมีจํานวนนอยมากสําหรับประเทศไทย  หากมีสื่อเพื่อการพัฒนาเด็ก พัฒนาครู แมแต 
ประเทศญี่ปุนมีศูนยวิทยาศาสตรของเมืองเกียวโต ทุกปจะมีการเรียกครูประถมศึกษากลับมาอบรม 
วิธีสอนวิทยาศาสตร หรือการสรางสื่อการสอนจากวัสดุที่อยูในทองถ่ินนํามาพัฒนาตัวครูผูสอน พัฒนา 
สื่อ รวมถึงพัฒนาเด็กตอไปไดจนถึงพิพิธภัณฑทองถ่ิน 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
ใหปรับแกไขโครงการความรวมมือระหวางสถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและ 

เทคโนโลยี (สสวท.) และมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาตามที่คณะกรรมการบริหาร 
มหาวิทยาลัยใหขอเสนอแนะ
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ระเบียบวาระที่ 5.5 ขอความเห็นชอบอัตราคาตอบแทนของผูบริหารที่มิไดเปน 
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 

สาระสําคัญโดยยอ 
ตามที่สภามหาวิทยาลัยไดมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการกําหนดอัตราคาตอบแทนของ 

ผูบริหารที่มิไดเปนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาน้ัน คณะกรรมการไดมีการประชุมเมื่อวันที่ 4 
กุมภาพันธ 2556 ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ไมมีการแตงตั้งประธานกรรมการ กรรมการที่เขารวมประชุมจึง 
เสนอใหนายสุพล  คุณาภรณ ทําหนาที่ประธานในการประชุม โดยมีเอกสารประกอบการประชุมไดแก 

1) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวยคาตอบแทนของผูดํารงตําแหนง 
ประเภทผูบริหารที่มิไดเปนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2555 

2) ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่องการจายเงินเดือนผูบริหารที่ 
มิไดเปนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (กรณีผูเกษียณอายุราชการ) พ.ศ. 2555 

3) คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 484/2555 เรื่อง เลื่อนเงินเดือน 
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่ เกษียณอายุราชการและระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
นครราชสีมา วาดวย เงินเดือนของผูดํารงตําแหนงประเภทผูบริหารที่มิไดเปนขาราชการพลเรือนใน 
สถาบันอุดมศึกษาและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2554 

4) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี วาดวย คาตอบแทนผูบริหารที่มิไดเปนขาราชการ 
หรือพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาและคาตอบแทนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเทพสตรี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 

ที่ประชุมไดซักถามขอมูลที่เกี่ยวของ อาทิ เงินเดือน บํานาญ ตําแหนง ครั้งสุดทายของ 
ผูเกี่ยวของ และมีการอภิปรายอยางกวางขวาง จากนั้นจึงมีมติใหกําหนดอัตราคาตอบแทนของผูบริหาร 
ที่มิไดเปนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เปนอัตราคาตอบแทน 42,500 บาท ตอเดือน ทั้งนี้ 
การกําหนดอัตราดังกลาวไดเทียบเคียงกับอัตราเฉลี่ยของคาตอบแทนผูบริหารที่มิไดเปนขาราชการ 
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ 2 แหงขางตน 

มติที่ประชุมเห็นชอบใหกําหนดอัตราคาตอบแทนของผูบริหารที่มิไดเปนขาราชการพลเรือน 
ในสถาบันอุดมศึกษาในกรณีที่ดํารงตําแหนงผูบริหารและไดเกษียณอายุราชการในขณะที่ยังอยูในวาระ 
การดํารงตําแหนงผูบริหารตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ในอัตราเดือนละ 
42,500 บาท (สี่หมื่นสองพันหารอยบาทถวน) 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
เห็นชอบอัตราคาตอบแทนผูบริหารที่มิไดเปนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและให 

นําเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป
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ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ 

ระเบียบวาระที่ 6.1 กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2556 

สาระสําคัญโดยยอ 
ตามที่ไดกําหนดใหมีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบ.) ครั้งที่ 4/2556 

ในวันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ พ.ศ. 2556 เวลา 13.30 น. ณ หองประชุม 1 อาคาร 2 มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จึงขอเรียนเชิญคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยทุกทาน เขารวมประชุม 
โดยพรอมเพรียงกัน ตามวันและเวลาดังกลาว 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 6.2 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรขอความอนุเคราะหคนงาน 
ขนยายของ 

สาระสําคัญโดยยอ 
ตามที่ศูนยภาษา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรขอความอนุเคราะหคนงานมาชวย 

ยายสิ่งของหองปฏิบัติการเรียนการสอนภาษาอังกฤษดวยตนเอง ELLIS มาอยูดานขางหองสํานักงาน 
และ ยายสิ่งของ ของศูนยหนังสือออกจากหอง 31002 ตามบันทึกขอความที่เสนอมหาวิทยาลัยมานั้น 
ไมมีขอมูลรายการที่จะใหมหาวิทยาลัยใหความอนุเคราะหดําเนินการขนยายสิ่งของ หรือจะตองใช 
จํานวนคนงานกี่คนเพื่อชวยขนยาย จึงขอใหแจงขอมูลความประสงคใหชัดเจนวาจะใหมหาวิทยาลัย 
ดําเนินการขนยายสิ่งใด จํานวนเทาใด ใชคนงานจํานวนกี่คน วันเวลาที่สะดวกใหขนยายหรือเจาหนาที่ 
ผูรับผิดชอบ หรือผูประสานงานที่จะอํานวยความสะดวกในการขนยาย 

เรื่ องคนงานรวมขอความอนุ เคราะหท านคณบดีทุกท าน   เมื่ อมหาวิทยาลั ย 
มีความจําเปนตองใชคนงานรวมขอความอนุเคราะหโปรดใหความรวมมือในการอนุญาตคนงานเขารวม 
ปฏิบัติงานในภาพรวม 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 6.3 โรงเรียนประถมสาธิตฯ สังกัดคณะครุศาสตรขอใชพื้นที่เพื่อสราง 
อาคารฝกทักษะดานดนตรี 

สาระสําคัญโดยยอ 
ดวยโรงเรียนประถมสาธิตฯ สังกัดคณะครุศาสตร ซึ่งเปดการเรียนการสอนระดับ 

ประถมศึกษา ตั้งแตระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 16 มีนักเรียนปการศึกษา 2555 จํานวนทั้งสิ้น 427 คน 
และโรงเรียนมีอาคารเรียนเพียงอาคารเดียว จําแนกเปนหองเรียนประจําจํานวน 12 หอง



การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ครั้งที่ 4/2556 

[221] 

หองปฏิบัติการจํานวน 2 หอง หองสนับสนุนการศึกษาจํานวน 1 หอง และหองสํานักงานโรงเรียน 
จํานวน 1 หอง รวมเปน 16 หอง จึงไมเพียงพอตอการทํากิจกรรมปฏิบัติ โดยเฉพาะกิจกรรมดนตรีซึ่ง 
เปนกิจกรรมเฉพาะดาน เพื่อเปนการสงเสรมิศักยภาพดานดนตรีของนักเรยีน ตามมาตรฐานการประเมิน 
คุณภาพภายนอกรอบสาม ตามตัวบงช้ีที่ 1.2 นักเรียนมีสุนทรีภาพ จึงขอใชพื้นที่บริเวณนอกรั้วโรงเรียน 
ประถมสาธิตฯ ดานทิศตะวันตกติดกับบานบุคคลภายนอก เพื่อสรางอาคารฝกทักษะดานดนตรีสําหรับ 
พัฒนาและสงเสริมศักยภาพดานดนตรีของนักเรียนทั้ง 6 ระดับช้ัน โดยใชงบประมาณสนับสนุนจาก 
ชมรมผูปกครองและครูโรงเรียนประถมสาธิตฯ ในการดําเนินการกอสรางอาคาร 

รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา ช้ีแจงวา มหาวิทยาลัยมีมาสเตอรแพลนอยูแลวตอง 
ดําเนินการตามผังแมบท กรณีโรงเรียนประถมสาธิตฯ สังกัดคณะครุศาสตรขอใชพื้นที่เพื่อสรางอาคาร 
ฝกทักษะดานดนตรี มีการของบประมาณแผนดินไปดวยและมีโอกาสไดรับการจัดสรรงบประมาณสูงจะ 
ทําใหซ้ําซอนกันจึงยังไมควรพิจารณาอนุญาต 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
กรณีโรงเรียนประถมสาธิตฯ สังกัดคณะครุศาสตรขอใชพื้นที่เพื่อสรางอาคารฝกทักษะดาน 

ดนตรี ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยไมอนุญาต เพราะมีผังแมบทอยูแลวตองดําเนินการ 
ตามผังแมบทของมหาวิทยาลัย 

เลิกประชุมเวลา เวลา 17.30 น. 

นางสาวภัครินทร ภิญญา ผูจดบันทึกการประชุม 
นางสุนทรี โพธิกุล ผูตรวจบันทึกการประชุม




