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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ครัง้ ที่ 2/2556
วันอังคารที่ 22 มกราคม 2556 เวลา 13.45 - 16.15 น.
ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
--------------------------------------------------

ผู้ที่มาประชุม
1. ดร.บูรพาทิศ
2. ผศ.ดร.วิมลพรรณ
3. นายจิรศักดิ์
4. นางสาววนิดา

12. ดร.รวีวัตร์

อธิการบดี
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและตรวจสอบ
ภายใน
สนั่นเสียง
คณบดีคณะครุศาสตร์
นาคธน
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ธีระพันธ์เจริญ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แดงเจริญ
(แทน) คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
เสริมชยุต
(แทน) ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
มาลา
ผู้อานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา
พวกยะ
(แทน) ผู้อานวยการสานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
สิริภูบาล
ผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางสุนทรี
2. นางสาวยุวนารี
3. นางสารภี
4. นางสาวเพลินตา
5. รศ.ไพฑูรย์

โพธิกุล
ฉิมพาลี
พูลศิริ
โมสกุล
สมัครกิจ

ผู้อานวยการกองกลาง
(แทน) ผู้อานวยการกองบริการการศึกษา
ผู้อานวยการกองพัฒนานักศึกษา
ผู้อานวยการกองนโยบายและแผน
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม
1. ดร.พรเทพ
2. ดร.ชิดชัย
3. นายสุนทร
4. นายทวีศักดิ์

รู้แผน
สนั่นเสียง
โภชฌงค์
จริตควร

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

ดร.อมรรัตน์
ผศ.วิชชุกร
รศ.ดร.นพวรรณ
นายสมเกียรติ
นางสาวฤดี
ผศ.พันทิพา
นางสาวยุพิน

พลอยสุวรรณ์
รุ่งพรหม
ชุมวรานนท์
อินทรลักษณ์

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 3/2556

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ติดราชการ
ติดราชการ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
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เริ่มประชุม เวลา 13.45 น.
ประธานพิจารณาจานวนกรรมการที่มาประชุมและเห็นว่า ครบองค์ประชุมแล้วจึงเปิด การประชุม
และดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
ระเบียบวาระที่ 1.1 การจัดงานครบรอบ 21 ปี วันราชภัฏ
สาระสาคัญโดยย่อ
ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556 เป็นวันครบรอบ 21 ปี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลเดช
ทรงพระราชทานนามจากวิทยาลัยครูเป็นสถาบันราชภัฏให้กับวิทยาลัยครูจานวน 40 แห่ง ตั้งแต่วันที่ 14
กุมภาพันธ์ 2535 จนถึงปัจจุบัน โดยมหาวิทยาลัยกาหนดจัดงานเพื่อราลึกและฉลองในวาระดังกล่าว
การจัดงานใช้สถานที่ 2 แห่ง คือ สานักงานอธิการบดี (อาคารใหม่) และบริเวณกองพั ฒนานักศึกษา
กิจกรรมในวันงานมีพิธีสงฆ์และกิจกรรมอื่น ๆ
ในการนี้ ไ ด้ ม อบหมายให้ ผศ.ดร.วิ ม ลพรรณ รุ่ ง พรหม รองอธิ ก ารบดี ฝ่ า ยวิ ช าการ
ด าเนิ น การจั ด ท าวารสารราชภั ฏ กรุ ง เก่ า เพื่ อ แจกให้ แ ขกผู้ มี เ กี ย รติ ใ นงานดั ง กล่ า ว จึ ง น าเรี ย นให้
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยได้รับทราบ ส่ วนคาสั่งแต่งตั้งผู้จัดงานได้มอบหมายให้สานักงาน
อธิการบดีเป็นผู้ดาเนินการต่อไป
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 1.2 การจัดงานทาบุญประจาปีวัดบรมพุทธาราม
สาระสาคัญโดยย่อ
สานักงานอธิการบดีได้เสนอเรื่องการจัดงานทาบุญประจาปีวัดบรมพุทธาราม โดยอธิการบดีได้
อนุญาตและอนุมั ติงบประมาณให้ดาเนินการ ซึ่งรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดงานมอบหมายให้สานักงาน
อธิการบดีได้แจ้งในวาระแจ้งเพื่อทราบเพิ่มเติม
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 1.3 การประชุมสภามหาวิทยาลัยประจาเดือนมกราคม 2556
สาระสาคัญโดยย่อ
กาหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจาเดือนมกราคม 2556
ในวันพุธที่ 23 มกราคม 2556 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
และขอเรียนเชิญคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยทุกทาน เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภามหาวิทยาลัยดังกล่าว
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 3/2556
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มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 1.4 การร่วมงานประชุมใหญ่ส่งเสริมการวิจัยในระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 1
สาระสาคัญโดยย่อ
ส านั กบริ หารโครงการส่ งเสริ มการวิ จั ยในอุ ดมศึ กษาและพั ฒนามหาวิ ทยาลั ยวิ จั ยแห่ งชาติ
ส านั กงานคณะกรรมการการอุ ดมศึ กษา ได้ จั ดสรรทุ นโครงการวิ จั ย ประจ าปี 2554 และ 2555 ให้ กั บ
มหาวิทยาลัยภายใต้โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา 70 แห่ง และกาหนดให้มีการจัดประชุมใหญ่โครงการ
ส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาครั้งที่ 1 “The First Higher Education Research Promotion Congress (HERP
CONGRESS I)” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ส่วนทะเลแก้ว จังหวัดพิษณุโลก ระหว่างวันที่ 21-23
มกราคม 2556 การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้มหาวิทยาลัยที่อยู่ภายใต้โครงการส่งเสริมการวิจัยใน
อุดมศึกษา 70 แห่ง ได้นาเสนอความก้าวหน้าผลการดาเนินงานวิจัย กับการประเมินผลโดยผู้ทรงคุณวุฒิ รวมทั้ง
การแลกเปลี่ยนแนวทางการบริหารจัดการงานวิจัยให้มีผลลัพธ์ที่มีคุณภาพ
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 1.5 การจัดงานวันเด็กและงานวันครู ประจาปี 2556
สาระสาคัญโดยย่อ
ในวั นเสาร์ ที่ 12 มกราคม 2556 เป็ นวั นเด็ กแห่ งชาติ และในวั นพุ ธที่ 16 มกราคม 2556
เป็นวันครู การจัดงานสาเร็จลุล่วงด้วยดีโดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงาน บุคลากร เจ้าหน้าที่ คณาจารย์
ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยในการดาเนินการดังกล่าว จึงขอขอบคุณ ไว้ ณ ที่นี้ด้วย
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 1.6 ผลการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ประจาเดือน
มกราคม 2556
สาระสาคัญโดยย่อ
การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม 2556
เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 2 ที่ผ่านมา ในการประชุมมีสาระสาคัญประการหนึ่งเกี่ยวกับเรื่องที่
นั กศึ กษาแจ้ งในที่ ประชุ มถึ งการใช้ ห้ องสมุ ด และการใช้ คอมพิ วเตอร์ ในการสื บค้ นข้ อมู ลที่ ไม่ เพี ยงพอ
ต่อผู้ใช้บริการ และไม่สะดวก จึงขอมอบหมายให้ผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ตรวจสอบสภาพการณ์เกี่ยวกับการให้บริการคอมพิวเตอร์และการให้บริการในห้องสมุด อาคารบรรณราช
นครินทร์ว่าเป็นอย่างไร เนื่องจากอธิการบดีไม่ได้รับทราบข้อมูลว่าเกิดเหตุการณ์ที่ทาให้นักศึกษาได้รับความไม่
สะดวกดังกล่าว จึงนาเรียนให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยได้รับทราบว่า นักศึกษาได้แจ้งให้
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 3/2556
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คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยได้รับทราบถึงปัญหาดังกล่าว และให้ผู้รับผิดชอบได้ช่วยกากับ
ติดตามต่อไป
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 1.7 คณะผู้ตรวจสอบ (Enquiry Mission) จากสานักงานมหกรรมโลก
สาระสาคัญโดยย่อ
ในวันที่ 30 มกราคม 2556 จะมีคณะผู้ตรวจสอบ (Enquiry Mission) จากสานักงานมหกรรมโลก
(Bureau of International Expositions : BIE) มาตรวจเยี่ยมพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในฐานะที่อยู่ใน
พื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาควรได้รับทราบและทาการประชาสัมพันธ์ให้กับบุคลากรในสังกัดทุกท่านได้ทราบ
เพื่อรับรู้และให้ความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่ทราบโดยทั่วกันต่อไป
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 2.1 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2556
สาระสาคัญโดยย่อ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ครั้ ง ที่ 1/2556 เมื่ อ วั น อั ง คารที่ 8 มกราคม 2556 เวลา 13.30 น. ณ ห้ อ งประชุ ม 1 อาคาร 2
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย นาเสนอรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2556
เพื่อขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รั บ รองรายงานการประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย ครั้ ง ที่ 1/2556
โดยไม่มีการแก้ไข

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 3/2556
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม
ระเบียบวาระที่ 3.1 รายงานข้อมูลการดาเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริห ารมหาวิท ยาลัย ราชภัฏ พระนครศรีอ ยุธ ยา
ครั้งที่ 1/2556
สาระสาคัญโดยย่อ
1. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ได้มีมติกาหนดเป็นแนวปฏิบัติให้เลขานุการนาเสนอ
ที่ประชุมเพื่อทราบความคืบหน้าหรือข้อมูลการดาเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติทุกครั้งโดยบรรจุ
เป็นเรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อนด้วย
2. คณะกรรมการบริ หารมหาวิ ท ยาลั ย มี ก ารประชุ ม ครั้ ง ที่ 1/2556 เมื่ อ วั น อั ง คารที่
8 มกราคม 2556 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
โดยมีสาระตามรายงานการประชุมฯ ในระเบียบวาระที่ 2.1
3. คณะกรรมการบริห ารมหาวิ ทยาลัย มีการประชุม ครั้ง ที่ 1/2556 เมื่อวั น อัง คารที่
8 มกราคม 2556 โดยมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการแจ้งไปยังหน่วยงานและบุคคลที่เกี่ยวข้องปฏิบัติ
ตามมติที่ประชุมตามบันทึกข้อความเลขที่ ศธ 0550.1/ว 07 ลงวันที่ 15 มกราคม 2556 เรียบร้อยแล้ว
และมอบให้หน่วยงานและคณะบุคคลที่เกี่ยวข้องดาเนินงานและปฏิบัติตามที่คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยมีมติแล้ว ตามมติที่ประชุมในระเบียบวาระที่ 3.1
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องนาเสนอเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่ 4.1 เรื่องนาเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะครุศาสตร์
สาระสาคัญโดยย่อ
1. คณะครุ ศ าสตร์ ไ ด้ จั ด งานนิ ท รรศการวั น ครู เ มื่ อ วั น ที่ 15-16 มกราคม 2556 และ
ขอขอบคุณผู้บริหารที่เข้าร่วมงานในครั้งนี้ ซึ่งจากการจัดงานดังกล่าวทาให้เห็นศักยภาพของนักศึกษาที่
จัดกิจกรรมและสามารถนาไปเผยแพร่ต่อในโรงเรียนต่าง ๆ ได้
2. สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติมีโครงการที่จะจัดหาตัวแทนของสถาบันทดสอบ
ทางการศึกษาแห่งชาติประจาสนามสอบ O-NET เพื่อเป็นการประกันว่าการสอบ O-NET เป็นไปตาม
มาตรฐานการทดสอบมี ค วามโปร่ ง ใส ยุ ติธ รรม สร้า งความมั่น ใจและการยอมรั บ ของผู้ที่ เ กี่ ยวข้ อ ง
สถาบั น ทดสอบทางการศึ ก ษาแห่ ง ชาติ ไ ด้ ม อบหมายให้ ค ณะครุ ศ าสตร์ ส าขาวิ ช าศึ ก ษาศาสตร์
ได้ รั บ ผิ ด ชอบสนามสอบทั่ ว ประเทศ ซึ่ ง มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรี อ ยุ ธ ยาได้ รั บ มอบหมาย
ให้ รั บ ผิ ด ชอบสนามสอบในจั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยา จั ง หวั ด อ่ า งทอง จั ง หวั ด สิ ง ห์ บุ รี รวมทั้ ง สิ้ น
220 สนามสอบ ดั ง นั้ น ในการที่ จ ะจั ด บุ ค ลากร คณาจารย์ นั ก ศึ ก ษา ตั้ ง แต่ ชั้ น ปี ที่ 3 ขึ้ น ไป
เริ่มต้นที่นักศึกษาระดับปริญญาเอก ปริญญาโท และปริญญาตรี เพื่อทาหน้าที่ในการสังเกตการณ์แทน
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 3/2556
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สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ในวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2556 ซึ่งขณะนี้คณะครุศาสตร์ขอความ
ร่วมมือไปยังคณะต่าง ๆ รวมทั้งสานักงานอธิการบดีเพื่อประชาสัมพันธ์ให้คณาจารย์ และบุคลากรได้
สมั ค รไปเป็ น ผู้ แ ทนของสถาบั น ทดสอบทางการศึ ก ษาแห่ ง ชาติ ใ นนามของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา หากมีผู้สมัครแล้วคณะครุศาสตร์จะดาเนินการเรียกประชุม โดยสถาบันทดสอบ
ทางการศึ ก ษาแห่ ง ชาติ ใ ห้ ค่ า ใช้ จ่ า ยต่ อ วั น 450 บาท จึ ง ขอความร่ ว มมื อ คณะกรรมการบริ ห าร
มหาวิท ยาลั ยช่วยประชาสั ม พันธ์คณาจารย์และบุคลากร เพื่อเป็นตัวแทนเข้าไปสังเกตการณ์ แ ละ
จดบันทึกข้อสังเกตต่าง ๆ ในการจัดสอบ O-NET โดยขอรายชื่อภายในวันพุธที่ 23 มกราคม 2556
เพื่อจัดส่งรายชื่อไปยังสถาบันทดสอบจัดทาเป็นคาสั่ง และสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติจะแจ้ง
ไปยังสนามสอบต่อไป
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.2 เรื่องนาเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาระสาคัญโดยย่อ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จะจัดกิจกรรมวิชาการในวันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556
ณ อาคาร 100 ปี ภายในงานจะจัดกิจกรรมการแสดงผลงานวิชาการและนิทรรศการของนักศึกษาภายใน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.3 เรื่องนาเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
สาระสาคัญโดยย่อ
1. วันที่ 23 มกราคม 2556 บริษัท แม็คโคร จะมอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษาที่เข้าร่วม
โครงการแข่งขันการตกแต่งร้านค้าปลีก เป็นกิจกรรมที่บริษัท แม็คโคร ดาเนินการจัดขึ้นทุกปีโดยเข้ามา
ติดต่อกับคณะวิทยาการจัดการจัดหานักศึกษาเข้าร่วมประกวดตกแต่งร้านค้าปลีก มีจานวนทีมแข่งขัน
ทั้งหมด 10 ทีม ทีมละ 5 คน
2. คณะวิทยาการจัดการจะมีศูนย์บ่มเพาะทางธุรกิจ ซึ่งในสัปดาห์นี้ตั้งแต่ วันที่ 23-25
มกราคม 2556 และในวันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 2556 พัฒนาชุมชนจังหวัดได้ติดต่อกับศูนย์บ่มเพาะทาง
ธุรกิจจัดวิทยากรเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการเขียนแผนธุรกิจให้กับ OTOP ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เพื่อใช้ในการปรับปรุงเลื่อนดาวจากระดับต้นขึ้นสู่ระดับที่สูงขึ้น
3. คณะวิทยาการจัดการจะส่งนักศึกษาไปฝึกงานที่ประเทศเวียดนามจานวน 2 คน จะมี
นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีและนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 3/2556
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มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.4 เรื่องนาเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาระสาคัญโดยย่อ
- ไม่มี มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 4.5 เรื่องนาเสนอเพื่อทราบจากผู้อานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา
สาระสาคัญโดยย่อ
1. วั น ที่ 24-25 มกราคม 2556 สถาบั น อยุ ธ ยาศึ ก ษาร่ ว มกั บ มู ล นิ ธิ สั ง คมศาสตร์ แ ละ
มนุษยศาสตร์ ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ และบริษัท โตโยต้า จัดงานอาเซียนศึกษาที่ศูนย์มนุษยศึกษา
สิรินธร โดยมีรถรับส่งทั้ง 2 วัน คือ วันที่ 24 มกราคม 2556 รถออกจากมหาวิทยาลัย เวลา 06.00 น.
หากอาจารย์ท่านใดสนใจสามารถไปร่วมรับฟังได้โดยส่งรายชื่อได้ที่สถาบันอยุธยาศึกษา
2. งานที่สถาบันอยุธยาศึกษารับผิดชอบจากมหาวิทยาลัย ในการดาเนินการเกี่ยวกับ
การจัดงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมอยุธยานานาชาติเฉลิมพระเกียรติ แต่เดิมกาหนดจัดงาน 22-24
กุมภาพันธ์ 2556 ขณะนี้ได้แต่งตั้งคณะกรรมการและเชิญประชุมเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว เนื่องจากมี
รายละเอียดที่ต้องดาเนินการตามขั้ นตอนการเบิกจ่ายงบประมาณและได้นาเรียนปรึกษาท่านอธิการบดี
เรี ย บร้ อ ยแล้ ว อาจจัด งานตามกาหนดจั ด งานดั งกล่ า วไม่ ทั นตามกาหนดเวลา และเนื่ อ งจากยั ง มี
รายละเอี ย ดที่ ไ ม่ ชั ด เจนอี ก หลายเรื่ อ ง จึ ง น าเรี ย นที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย
เพื่อรับทราบการเลื่อนกาหนดจัดงานดังกล่าวแบบไม่มีกาหนดเวลา โดยสถาบันอยุธยาศึกษาจะขอเรียน
เชิญคณะกรรมการประชุมเพื่อชี้แจงเพื่อรับทราบถึงเหตุผลความจาเป็นอีกครั้งหนึ่ง
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.6 เรื่องนาเสนอเพื่อทราบจากผู้อานวยการสานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
สาระสาคัญโดยย่อ
จากที่ อ ธิ ก ารบดี แ จ้ ง ในที่ ป ระชุ ม เกี่ ย วกั บ กรณี ที่ ตั ว แทนนั ก ศึ ก ษาที่ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยแจ้งเกี่ยวกับปัญหาการใช้คอมพิวเตอร์ ในห้องสมุดอาคาร
บรรณราชนครินทร์ ขอชี้แจงว่า ตั้งแต่ภายหลังจากเกิดเหตุอุทกภัยสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศได้ดาเนินการซ่อมบารุงเสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้นาคอมพิวเตอร์กลับมาให้บริการ ณ พื้นที่
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 3/2556
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อาคารห้องสมุด อาคารบรรณราชนครินทร์ ชั้นล่างและชั้นที่สอง ตามที่สานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศได้วางแผนจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์อีกจานวน 50 เครื่อง ซึ่งจะนาไปทดแทนภายในห้องเรียน
ส่วนเครื่องที่อยู่ในห้องเรียนจะนาออกมาเป็นเครื่องที่ให้บริการแก่นักศึกษาต่อไป และในส่วนพื้นที่
ให้บริการด้านอื่น ๆ สามารถเปิดบริการได้ทุกพื้นที่แล้ว พร้อมกันนี้ได้เก็บแบบสอบถามจากนักศึกษา
ซึ่ ง ได้ข้ อ มู ล ตรงกั บนั ก ศึก ษาตามที่ แ จ้ งกั บ มหาวิท ยาลัย เกี่ ยวกั บ การมี ค อมพิ ว เตอร์ไ ม่ เพี ย งพอต่ อ
การใช้งาน
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ และมอบหมายสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศประชาสัมพันธ์ให้
นักศึกษาได้รับทราบโดยทั่วกัน

ระเบียบวาระที่ 4.7 เรื่องนาเสนอเพื่อทราบจากผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
สาระสาคัญโดยย่อ
จากการที่ ส ถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นาเป็ น ผู้ ป ระสานงาน “โครงการบ้ า นหลั ง เลิ ก เรี ย น”
มีนักศึกษาของทุกคณะมาร่วมลงชื่อเป็นนักศึกษาจิตอาสาจานวน 80 คน และเมื่อสถาบันวิจัยและพัฒนา
ส่ ง รายชื่ อ ไปยั ง ส านั ก งานพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย์ จั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยา
ทางสานักงานพัฒนาสังคมฯ มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาจานวน 80 ทุน ทุนละ 2,000 บาท ซึ่งจะ
มีการรับมอบทุนการศึกษาต่อไป
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.8 เรื่องนาเสนอเพื่อทราบจากผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
สาระสาคัญโดยย่อ
- ไม่มี มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 4.9 เรื่องนาเสนอเพื่อทราบจากผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี
สาระสาคัญโดยย่อ
1. สานักงานอธิการบดีขอความอนุเคราะห์ให้หน่วยงานจัดส่งเอกสาร แต่งตั้งผู้มอบหมาย
งานของแต่ละหน่วยงาน ซึ่งขณะนี้ยังส่งมาไม่ครบเหลืออีกจานวน 4 หน่วยงาน
2. กาหนดการจัดงานทาบุญประจาปี วัดบรมพุทธาราม ในวันศุกร์ที่ 25 มกราคม 2556
เวลา 07.50 น. ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่บุคลากรพร้อมกันที่วัดบรมพุทธาราม เวลา 08.00 น.
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 3/2556
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พระสงฆ์จากวัดอโยธยาจะเดินทางมาถึงที่วัด ในเวลา 08.10 น. อธิการบดีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
และเวลา 08.30 น. ถวายเครื่องปัจจัยไทยธรรม และขอเรียนเชิญคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ทุกท่านร่วมงานทาบุญตั้งแต่เวลา 08.00 น.
อธิการบดี แจ้งเรื่องการมอบหมายงานโดยมี 2 ประเด็น คือ
ประเด็น ที่ 1 ตามข้อ บัง คับและตามคู่ มือ หน่ วยงานจะต้อ งตกลงกันว่ าโครงสร้างของ
การมอบหมายงานใครเป็นผู้มอบหมาย และใครเป็นผู้ประเมินให้ชัดเจนตั้งแต่ต้น และสภามหาวิทยาลัย
ได้เห็นชอบประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือน
ในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานมหาวิทยาลัย การพิจารณาของคณบดี ผู้อานวยการทุกท่านแล้ว
แต่หลังจากนั้นยังไม่เห็นมีการแต่งตั้งเสนอผู้มอบหมายงานและผู้ประเมินตามข้อบังคับและคู่มือ
ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม ชี้แจงว่า งานบริหารงานบุคคลได้ทาหนังสือสอบถามไปยัง
คณะว่าต้องการให้ใครเป็นผู้ประเมินและเป็นผู้ถูกประเมินคู่กันไป 2 ส่วน แต่ยังไม่ ได้เสนอเป็นคาสั่ง
ตามที่ทราบข้อมูลเบื้องต้นบางคณะยังไม่ส่ง ทาให้ภาพรวมยังแต่งตั้งคณะกรรมการไม่ได้ ซึ่งหากไม่
ลงนามจะทาให้เกิดปัญหาในการมอบแล้วไม่ได้รับและจะทาให้เกิดปัญหาในภายหลังเนื่องจากมอบหมาย
ไม่สาเร็จ
อธิการบดี กล่าวว่า สานักงานอธิการบดีต้องดาเนินการกาหนดเวลาสั่งการ ให้หน่วยงาน
รายงานตามวัน เวลา ที่กาหนดหากไม่รายงานเมื่อถึงกาหนดเวลาต้องรายงานให้อธิการบดีได้รับทราบ
และทาหนังสือแจ้งไปยังหน่วยงานที่ยังไม่รายงานว่าถึงกาหนดเวลาแล้ว ทั้งนี้ได้แจ้งให้ผู้บังคับบัญชาคือ
อธิการบดีได้รับทราบแล้ว
ประเด็ น ที่ 2 การมอบหมายงานให้ กั บ บุ ค ลากรในทุ ก สั ง กั ด ได้ รั บ รายงานจาก
ผู้อานวยการกองกลางและผู้อานวยการสานักงานอธิการบดีว่ามีเจ้าหน้าที่บางคน บางหน่วยงาน เข้าใจว่า
จะทาอะไรต้องมีคาสั่งแต่งตั้งจึงจะทางาน กรณีนี้ได้ทาการตรวจสอบเกี่ยวกับการมอบหมายงาน พบว่ามี
แนวโน้มตามประเด็นที่แจ้งจริง คือ หน่วยงานมอบหมายงานไม่ครบตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
ตามขอบข่ายงานที่พึงมีการมอบหมายงานของบุคลากรในสังกัดต้องพิจารณาจากเงื่อนไข 5 ประการ
ต่อไปนี้ 1) พิจารณาขอบเขต ขอบข่ายงาน พันธกิจของหน่วยงาน 2) พิจารณาตาแหน่งบุคคลผู้นั้นมี
มาตรฐานกาหนดตาแหน่งและลักษณะงานที่รับผิดชอบและต้องปฏิบัติมีอะไรบ้าง 3) แผนงานโครงการที่
หน่วยงานต้องรับผิดชอบดาเนินการมีอะไรบ้าง 4) ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานมีอะไรบ้าง มีเงื่อนไข
เกี่ยวกับการมอบหมายงานอย่างไร 5) พิจารณาเกี่ยวกับข้อบังคับการมอบหมายงาน แล้วให้มอบงานให้
ครบตามเงื่อนไขดังกล่าว ผู้บังคับบัญชาที่ต้องรับผิดชอบคือคณบดี ตั้งแต่สายวิชาการ คือ อาจารย์
สายสนับสนุนคือตั้งแต่หัวหน้าสานักงานจนถึงเจ้าหน้าที่ในสานักงาน แต่หากมอบหมายงานไม่ครบจะทา
ให้เกิดปัญหางานที่อยู่ในขอบข่ายงานของหน่วยงานหรืออยู่ในแผนงานโครงการที่คณะทาแต่ไม่มีผู้ทา ซึ่ง
ที่ถูกต้องเจ้าหน้าที่ตาแหน่งใดไม่ต้องมีคาสั่งก็ต้องปฏิบัติงาน ถือว่าเป็นงานประจาต้องทาตามมาตรฐาน
ตาแหน่ง ผู้บังคับบัญชาต้องมอบหมายงาน แต่หากผู้บังคับบัญชาไม่มอบหมายและผู้ปฏิบัติไม่ทาถือว่าไม่
ปฏิบัติหน้าที่ตามตาแหน่งหน้าที่จึงจาเป็นต้องขอให้ช่วยตรวจสอบ หากไม่ดาเนินการจะเกิดความไม่เป็น
ธรรมภายในองค์กร ขอให้ช่วยตรวจสอบและดาเนินการแก้ไขให้ถูกต้องด้วย
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มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.10 เรื่องนาเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี
ระเบียบวาระที่ 4.10.1 เรื่องนาเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
สาระสาคัญโดยย่อ
- ไม่มี มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 4.10.2 เรื่องนาเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
สาระสาคัญโดยย่อ
1. รายงานความก้าวหน้าผลการเบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อให้การดาเนินงานมีประสิทธิภาพ
กองนโยบายและแผนจึงขอแจ้งผลสรุปการใช้จ่ายงบประมาณในภาพรวม (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 255531 ธันวาคม 2555) มีผลการเบิกจ่าย ร้อยละ 18.51 ซึ่งมีผลการเบิกจ่ายจาแนกตามประเภทงบประมาณ
ได้แก่
ประเภทงบประมาณ
งบแผ่นดิน
งบ บ.กศ.
งบ กศ.บป.
งบบัณฑิตศึกษา
รวมทั้งสิ้น

งบประมาณจัดสรร
261 ล้านบาท
82 ล้านบาท
18 ล้านบาท
11 ล้านบาท
374 ล้านบาท

เบิกจ่าย
55 ล้านบาท
9 ล้านบาท
4 ล้านบาท
0.97 ล้านบาท
69 ล้านบาท

ร้อยละการเบิกจ่าย
21.06
11.23
21.22
8.30
18.51

2. แจ้งผลการดาเนินงานจัดทากรอบอัตรากาลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ตามที่กองนโยบายและแผน ได้รับมอบหมายให้ทาหน้าที่กรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการ
อานวยการวิเคราะห์กรอบอัตรากาลังของมหาวิทยาลัย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2558 และจัดทา
กรอบอัตรากาลัง ระยะที่ 2 ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2560 ซึ่งได้ดาเนินการเรียบร้อยแล้วนั้น
สรุปสาระสาคัญ คือ กองนโยบายและแผน ได้ส่งข้อมูลสรุปกรอบอัตรากาลังประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2557-2560 ไปยังสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2556 และส่ง
รายละเอียดแนบท้ายกรอบอัตรากาลังดังกล่าว ไปยัง สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เมื่อ
วันที่ 10 มกราคม 2556 บัดนี้ กองนโยบายและแผนได้ส่งมอบงานกรอบอัตรากาลังมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ให้กับกลุ่มงานบริหารงานบุคคล กองกลาง สานักงานอธิการบดี เพื่อเผยแพร่ข้อมูลและ
ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ซึ่งได้ทาบันทึกแจ้งผู้เกี่ยวข้องรับทราบเรียบร้อยแล้ว
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3. ประกาศตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ : การพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2555 ในวันที่ 26 ธันวาคม 2555
ระเบี ย บวาระที่ 5.6 พิ จ ารณาตั ว บ่ ง ชี้ เ พิ่ ม เติ ม ตามอั ต ลั ก ษณ์ ข องสถาบั น ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ เ ห็ น ชอบ
มหาวิทยาลัยจึงได้ลงนามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง กาหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติม
ตามอัตลลักษณ์ : การพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเพื่อ
ประกอบการดาเนินงานตามเกณฑ์ตัวบ่งชี้ สกอ. ที่ 9.1 ระบบกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
เกณฑ์มาตรฐานข้อ 3 มีการกาหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ของสถาบันและยกระดับการดาเนินงาน
ตามพันธกิจทุกด้านของมหาวิทยาลัยต่อไป โดยกลุ่มงานประกันคุณภาพ กองนโยบายและแผนได้แจ้งเวียน
ประกาศดังกล่าว ไปยังคณะ/สถาบัน/สานัก/กอง เรียบร้อยแล้ว
4. การติดตามประเมินผลตัวชี้วัดที่ 8 “ระดับความสาเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA)” ตามคารับรองปฏิบัติราชการสถาบันอุดมศึกษาประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ตามที่มหาวิทยาลัยได้เลือกการดาเนินการตามตัวชี้วัดที่ 8 “ระดับความสาเร็จของการพัฒนาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) และได้จัดส่งรายงานผลการดาเนินการรอบ 12 เดือน ไปยัง สานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) แล้วนั้น สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
(ก.พ.ร.) จึงได้กาหนดการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ สาหรับตัวชี้วัดที่ 8 ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์
2556 เวลา 09.00-16.30 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ซึ่งขณะนี้กลุ่มงานประกันคุณภาพ
กองนโยบายและแผนได้กาหนดแผนในการดาเนินงานดังนี้
 วันที่ 19-31 มกราคม 2556 เก็บรวบรวมข้อมูลผลการดาเนินงานเพื่อจัดทาแฟ้ม
 วันที่ 1 กุ ม ภาพั นธ์ 2556 ประชุ มคณะกรรมการพัฒนาคุณ ภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ (PMQA) เพื่อขอข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในการจัดเอกสารประกอบผลการดาเนินงาน
 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556 ดาเนินการซักซ้อมการประเมิน
 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 ประเมินคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
5. การแจ้ ง งบประมาณเพิ่ ม เติ ม สนั บ สนุ น เพื่ อ มหาวิ ท ยาลั ย กลุ่ ม ใหม่ จ านวน 52 แห่ ง
โดยมหาวิ ท ยาลั ย ได้ ก รอกตั ว เลข ตามแบบฟอร์ ม ตามสู ต รจากที่ ป ระชุ ม อธิ ก ารบดี ไ ด้ ก าหนดไว้ ร วม
การขอรับการสนับสนุนทั้งสิ้น 665 ล้านบาท
6. วันอังคารที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2556 รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาและเจ้าหน้าที่
กองนโยบายและแผนได้รั บหนัง สื อ ด่วนให้ เข้ าร่ วมประชุม
เพื่ อรั บนโยบายจากนายกรั ฐ มนตรี
นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และคณะรัฐมนตรีทั้งคณะ โดยได้มี
การประชุมมอบนโยบายสาหรับขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศและการชี้แจงการจัดทางบประมาณรายจ่าย
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 4.10.3 เรื่องนาเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
สาระสาคัญโดยย่อ
1. ส านั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาส่ ง ประกาศรั บ ข้ อ เสนอโครงการส่ ง เสริ ม
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษและภาษาของประเทศเพื่อนบ้าน รอบที่ 2 ตามหนังสือ ที่ ศธ 0507(2)/ว1
ลงวันที่ 2 มกราคม 2556
2. ส านั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษาส่ ง ส าเนาหนั ง สื อ ส านั ก งานเลขาธิ ก าร
สภาการศึกษาให้สถาบันอุดมศึกษาในสังกัดทราบ และมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
กับสานักงาน ป.ป.ช. เพื่อร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปรามปรามการทุจริต
รายละเอียดตามสาเนาหนังสือสานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ที่ ศธ 0305.1/4143 ลงวันที่ 18
ธันวาคม 2555
3. สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาส่งเรื่องการจัดทาแผนปฏิบัติการการบูรณาการ
ยุทธศาสตร์ประเทศ (Country Strategy) และแผนปฏิบัติการการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ปี 2558
ตามหนังสือ ที่ ศธ 0503(2)/ว 1605 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2555
4. มหาวิท ยาลั ยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาจะทาการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเป็น
หนั ง สั้ น ซึ่ ง ได้ ข องบประมาณเพิ่ ม เติ ม จากเรื่ อ ง CSR เพื่ อ ประชาสั ม พั น ธ์ ใ ห้ เ ด็ ก ทั่ ว ไป และ
การประชาสัมพันธ์เป็น Present Station เพื่อใช้ต้อนรับแขกเป็นภาษาอังกฤษจะทาการปรับปรุงเพราะ
มีเนื้อหาที่ไม่เป็นปัจจุบัน รวมถึง Present Stationภาษาไทยด้วย ซึ่งขณะนี้จะมีการถ่ายทาภายใน
มหาวิทยาลัยในหลายพื้นที่ที่ได้ขอความอนุเคราะห์ไป และได้มอบให้งานประชาสัมพันธ์ช่วยตามไป
ถ่ายภาพ เช่น อาคารใหม่ ห้องเรียน รั้วมหาวิทยาลัย เนื่องจากงานในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2556 ควรจะ
เป็นรายละเอียดที่มหาวิทยาลัยมีเพิ่มเติมจากเดิม และขอความอนุเคราะห์คณบดีที่มีอาคารใหม่ช่วยดูแล
รักษาความสะอาดและปรับปรุงภูมิทัศน์ให้แลดูสวยงาม หรือต้องการขอความอนุเคราะห์จากสานักงาน
อธิการบดีให้แจ้งความประสงค์มาได้ทันที
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.10.4 เรื่องนาเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
สาระสาคัญโดยย่อ
- ไม่มี มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
- ไม่มี -
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ระเบียบวาระที่ 4.10.5 เรื่องนาเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
สาระสาคัญโดยย่อ
- ไม่มี มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 4.10.6 เรื่องนาเสนอเพื่อทราบจากผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร
สาระสาคัญโดยย่อ
- ไม่มี มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 4.10.7 เรื่องนาเสนอเพื่อทราบจากผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
และตรวจสอบภายใน
สาระสาคัญโดยย่อ
1. หน่ วยตรวจสอบภายในได้ท าหนังสื อไปยัง หน่ วยงานต่า ง ๆ เพื่อ ขอความร่ว มมื อใน
การจัดทาทะเบียนครุภัณฑ์ส่งมาที่หน่วยตรวจสอบภายในพร้อมทั้งให้หน่วยงานเป็นผู้นัดวันที่จะให้หน่วย
ตรวจสอบภายในได้ลงพื้นที่ไปยังหน่วยงานเพื่อตรวจสอบครุภัณฑ์จากทะเบียนกับของจริงที่ใช้งานอยู่ใน
ปัจจุบันให้ตรงกัน ส่วนครุภัณฑ์ที่ใช้การไม่ได้ให้ทาการจัดจาหน่าย พร้อมทั้งให้ส่งบัญชีคุมครุภัณฑ์มายัง
หน่วยตรวจสอบภายในเมื่อวันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2556 ณ ขณะนี้มีบางหน่วยงานที่ส่งข้อมูลกลับมายัง
หน่วยตรวจสอบภายใน โดยจะใช้ข้อมูลจากงานพัสดุ และจากของแต่ละหน่วยงานสอบยืนยันว่าถูกต้อง
ครบถ้วนหรือแตกต่างกันหรือไม่ เพื่อนาเสนออธิการบดีในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556 ต่อไป
2. หน่วยตรวจสอบภายในได้จัดทาหนังสือเรื่องประกาศสรรหาประธานคณะกรรมการ
ดาเนินงานศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจ (อาคารสวนหลวง) ส่งไปยังหน่วยงานต่าง ๆ แล้ว พร้อมทั้ง
กาหนดการ จึงขอเชิญชวนทุกหน่วยงานได้ช่วยประชาสัมพันธ์ไปยั งเจ้าหน้าที่ คณาจารย์ที่สนใจเป็น
คณะกรรมการดาเนินงานศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจ (อาคารสวนหลวง) เพื่อดาเนินการสรรหา
คณะกรรมการดาเนินงานศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพธุรกิจ (อาคารสวนหลวง) ตามที่คณะกรรมการ
ชุดเดิมได้หมดวาระลง ซึ่งจะดาเนินการภายในวันที่ 30 มกราคม 2556 เป็นการนาเสนอ present
งานตามที่ เ สนอเข้ า มาบริ ห ารศู น ย์ ฝึ ก ประสบการณ์ วิ ช าชี พ ธุ ร กิ จ (อาคารสวนหลวง) ตั้ ง แต่
เวลา13.30 น. โดยสามารถยื่นใบสมัครได้จนถึงวันที่ 29 มกราคม 2556 ตามที่แจ้งในประกาศ
อธิการบดี แจ้ง เพิ่มเติม ว่า ได้มอบหมายให้ทุกหน่วยงานทาบัญชี มอบหมายผู้ถือกุญแจ
ประจาอาคารต่าง ๆ ให้ส่งรวบรวมไว้ที่กองกลาง ขณะนี้ยังไม่ได้รับทราบข้อมูลดังกล่าว หากเกิด
เหตุ ก ารณ์ ฉุ ก เฉิ น สร้ า งความเสี ย หายแก่ ท รั พ ย์ สิ น ของทางราชการจะไม่ ส ามารถหาผู้ รั บ ผิ ด ชอบได้
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แต่เมื่อปัจจุบันยังไม่มีหน่วยงานใดส่งข้อมูล จึงเป็นความรับผิดชอบของหัวหน้าหน่วยงาน คือ คณบดี
ผู้อานวยการ สถาบัน สานัก ตามระเบียบพัสดุ
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องนาเสนอเพื่อพิจารณา

ระเบี ย บวาระที่ 5.1 ขอความเห็ น ชอบการจั ด ท าค ารั บ รองการปฏิ บั ติ ร าชการของ
สถาบันอุดมศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
สาระสาคัญโดยย่อ
กองนโยบายและแผน น าเสนอข้ อ มู ล การจั ด ท าค ารั บ รองการปฏิ บั ติ ร าชการ
ของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา ประจ าปี ง บประมาณ พ.ศ. 2556 ตามที่ ส านั ก งาน ก.พ.ร. ได้ ส่ ง กรอบ
การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556 พร้ อ มทั้ ง แนวทางการจัด ท าค ารั บ รองการปฏิ บั ติ ร าชการฯ และได้ จั ด ส่ ง
ค าอธิ บ ายรายละเอี ย ดตั ว ชี้ วั ด และเกณฑ์ ก ารให้ ค ะแนนตามค ารั บ รองการปฏิ บั ติ ร าชการ
ของสถาบันอุดมศึกษา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เพื่อให้มหาวิทยาลัยใช้เผยแพร่และดาเนินการ
ตามคารับรองการปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะดังนี้
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้ข้อเสนอแนะ
1. มีตัวชี้วัดที่เป็นระดับของการเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
ซึ่งหน่วยงานที่จะสนับสนุน เช่น ศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ELLIS ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัยและ
มีการดาเนินการปรับปรุงให้แล้วเสร็จถึงขั้นตอนใด และนักศึกษาจะสามารถเข้าใช้พื้นที่ได้เมื่อไหร่
2. เรื่องเกี่ยวกับพลังงานมหาวิทยาลัยมีการขับเคลื่อนอย่างไร มีการตั้งคณะกรรมการ
ดาเนินการเกี่ยวกับไฟฟ้า และการใช้น้ามันหรือไม่
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ชี้แจงข้อ 1. ว่า เจ้าหน้าที่สานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศได้วางแผนการทางานและอุปกรณ์ต่างๆ ไว้เรียบร้อยแล้ว จะดาเนินการให้เสร็จ
สิ้นภายในสัปดาห์ที่สี่ของเดือนมกราคม 2556
อธิการบดี มอบหมายให้ผู้อานวยการกองกลางเข้าร่วมประชุมเรื่องพลังงาน และให้จัดทา
บันทึกแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบข้อมูลตามที่ได้ไปประชุมมา
ผู้อานวยการกองกลาง ชี้แจงว่า เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ไฟฟ้าพลังงานแจ้งมายัง
มหาวิทยาลัยว่าจะเข้ามาดาเนินการเปลี่ยนหลอดไฟที่เป็นหลอดไฟแบบคู่แทนหลอดไฟราง
รองอธิการบดีฝ่ ายวิชาการ ชี้แจงเพื่อความชัดเจนเรื่องร้อยละความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิตในระดับอุดมศึกษาจะต้องรวมนักศึกษาระดับปริญญาโทด้วย ในการเก็บข้อมูลขอฝากสานักงาน
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาให้ช่วยกากับเกี่ยวกับข้อมูลให้มีความชัดเจน
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คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า ขอฝากเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ
งานประกันคุณภาพให้แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการประกันคุณภาพที่ยังมีปัญหาหรือมองว่าอาจจะมีปัญหา
ในอนาคตเพื่อช่วยกันคิดหาวิธีแก้ไขปัญหานั้นอย่างไร จะมีการควบคุมกากับดูแลอย่างไร ต่อไป
อธิการบดี ชี้แจงเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ 4 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 ผลการปฏิบัติราชการ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 มีรายละเอียดเกี่ยวกับ
ตัวชี้วัดต่าง ๆ ให้ศึกษาข้อมูลเพื่อการปรับปรุงแก้ไขได้จากเอกสาร โดยให้กองนโยบายและแผนสาเนา
เอกสาร หรือจัดทา pdf ไฟล์ส่งให้คณบดี รองคณบดีและผู้บริหารทุกท่านอีกครั้งหนึ่งโดยส่งผ่านทางอีเมลล์
ส่ ว นที่ 2 ค ารั บ รองการปฏิ บั ติ ร าชการของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา ประจ าปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2556 ให้กองนโยบายและแผนแจ้งทุกหน่วยงานได้รับทราบ และจัดทาสาเนา pdf ไฟล์ ส่งผ่านทาง
อีเมลล์ซ้าอีกครั้งหนึ่ง
ส่ ว นที่ 3 เมื่ อ จะต้ อ งท าค ารั บ รองการปฏิ บั ติ ร าชการของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2556 ต้องกระจายตัวชี้วัดไปยังหน่วยงานระดับรองลงไป มอบกองนโยบายและแผน
ดาเนินการพร้อมทั้งแจ้งให้หน่วยงานต่าง ๆ ได้รับทราบในเบื้องต้น
ส่ ว นที่ 4 การเตรี ย มการเกี่ ย วกั บ แฟ้ ม ข้ อ มู ล ของการด าเนิ น งานตามตั ว ชี้ วั ด ทั้ ง หมด
อธิการบดีได้แจ้งเป็นบันทึกข้อความไปยังกองนโยบายและแผนให้จัดทาแฟ้มข้อมูลของตัวชี้วัดทุกตัวไว้
โดยแฟ้มทาได้ 2 ลักษณะ คือ แฟ้มเอกสารและแฟ้มอิเลกทรอนิคไฟล์อยู่ในเว็บไซต์ หรือฐานข้อมูลของ
หน่วยงานกองนโยบายและแผน และเน้นย้าเรื่องการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) สานักงาน ก.พ.ร.
กาหนดให้มีการติดตามประเมินผลในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 จะต้องรีบดาเนินการตรวจสอบเอกสาร
ข้อมูล แฟ้มข้อมูลต่าง ๆ ให้ครบถ้วน หากมีข้อมูลที่ยังขาดอยูไ่ ม่ครบถ้วนให้รีบแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ได้รับทราบและจัดทาให้ครบถ้วน
มติ/ความเห็นของที่ประชุม
เห็นชอบการจัดทาคารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. 2556 และให้นาเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติ

ระเบียบวาระที่ 5.2 ขอความเห็นชอบโครงการความร่วมมือระหว่างสถาบันส่งเสริม
การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
สาระสาคัญโดยย่อ
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นาเสนอ ข้อมูลโครงการความร่วมมือระหว่างสถาบัน
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
ตามที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับการสนับสนุนนักวิชาการจาก Prof. Naomi Sasaki ในการจัดหา
นักวิชาการจิตอาสาจากมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่นมาพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นั้น ซึ่งในช่วงวันที่ 24 ธันวาคม 2555 ถึงวันที่ 5 มกราคม 2556 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับ
การสนั บสนุ นโดย Prof.Dr.N.Osumi ซึ่ งเคยด ารงต าแหน่ งเป็ นหั วหน้ าหน่ วยงานที่ พั ฒนาสื่ อการเรี ยน
การสอนที่ Kyoto University of Education รวมทั้งมีประสบการณ์การมีจิตอาสาเพื่อปฏิบัติงานใน สสวท.
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 3/2556
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2 ปี ที่หน่วยงานผลิตสื่อด้านนี้เช่นกัน จากช่วงเวลาดังกล่าวนอกจาก Prof.Dr.N.Osumi ได้จัดอบรมอาจารย์
ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ฯ ที่สามารถกระตุ้นให้
ผู้เรียนสามารถคิดวิเคราะห์และมีความชอบในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ รวมทั้งได้ร่วมกันจัดทา
(ร่าง) โครงการเพื่อแสวงหาความร่วมมือจาก สสวท. ในการพัฒนารูปแบบกระบวนการสอนวิทยาศาสตร์ที่มี
ประสิทธิภาพ
ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ ดังนี้
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ให้ข้อเสนอแนะโครงการ ข้อ 1. ความชัดเจนของชื่อโครงการ
ซึ่ ง มี ก าหนดระยะเวลา 3 ปี ควรมี วิ ธี ก ารด าเนิ น การของแต่ ล ะปี ข้ อ 2 วั ต ถุ ป ระสงค์ ต้ อ งชั ด เจน
ในเรื่องการดาเนินการของโครงการ และข้อ 3. เป้าหมายยังไม่ชัดเจน
คณบดีคณะครุศาสตร์ ให้ข้อเสนอแนะโครงการว่าทาให้คิดถึงรูปแบบโมเดลการสอน
การพัฒนาหลักสูตร การจัดทาสื่อ อยู่ในโครงการทาให้ไม่รู้ว่าเป้าหมายที่แท้จริงคืออะไร กลุ่มเป้ าหมาย
คื อ ผู้ ส อนโดยจะอบรมวิ ธี ก ารท าสื่ อ ให้ ผู้ ส อนของอาจารย์ ม หาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรี อ ยุ ธ ยา
หรือเพื่อให้อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเป็นผู้ ถ่ายทอด คาว่า “หลักสูตรเสริม ”
ผู้อานวยการ กตปน. เขต 1 ประกาศจุดเน้นในการเป็นตัวชี้วัดปีงบประมาณ 2556 มาอย่างชัดเจน คือ
สาระเพิ่มเติม ซึ่งหลักสูตรในแต่ละโรงเรียนสามารถทาสาระเพิ่มเติมที่สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนได้
ตามโครงการดังกล่าวจะเข้าไปทาหลักสูตรเสริมให้กับโรงเรียนหรือไม่ ตามข้อ 3. เป้าหมายยังไม่ชัดเจน
ทาให้คิดว่าเป็นการทาวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรหรือไม่ ข้อ 4. ผลผลิตของโครงการเป็นเอกสารสาหรับ
การอบรม เป็นหลักสูตรที่จะใช้อบรมการผลิตสื่อหรือไม่
อธิการบดี ให้ข้อเสนอแนะดังนี้
1. ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก ได้แก่ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี (สสวท.) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามีความยินดีให้ความร่วมมือ
2. สาระของโครงการความร่ว มมือ ระหว่ างสถาบั นส่ ง เสริ มการสอนวิ ท ยาศาสตร์แ ละ
เทคโนโลยี (สสวท.) และมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยายังไม่สอดคล้องกันตั้งแต่ชื่อโครงการ
วัตถุประสงค์ กิจกรรม เป้าหมาย รวมทั้งสื่อที่จะดาเนินการและเอกสารผนวก
3. แก้ ไ ขรายละเอี ย ดของโครงการปรั บ ปรุ ง ให้ มี ค วามสอดคล้ อ งกั น ในทุ ก ประเด็ น
และนาเสนอส่งไปทีส่ ถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)
สาระสาคัญของโครงการมี 3 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 (ร่าง) MOU เป็นแบบที่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(สสวท.) กาหนดจึงเป็นหลักการแบบกว้าง และขึ้นอยู่กับความเห็นชอบของทั้งสองฝ่าย
ส่วนที่ 2 โครงการความร่วมมือ สาระสาคัญไม่สอดคล้องกันในหลายประเด็น ต้องแก้ไข
ปรับปรุงโครงการให้มีความสอดคล้องกัน และนาเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบ.)
พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง
ส่ ว นที่ 3 เอกสารข้ อ มู ล Prof.Dr.N.Osumi
เกี่ ย วกั บ ประเด็ น ที่ เ ป็ น จุ ด หลั ก อยู่ ที่
เรื่องการอบรมครูเกี่ยวกับสื่อทั้ง 10 รายการ ส่วนการอบรมตามแนวทางใด/การใช้งาน /การพัฒนา/
การผลิต ให้ขึ้นอยู่กับแนวทางที่ต้องการ

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 3/2556
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ดร.รวีวัตร์ สิริภูบาล กล่าวว่า ควรเป็นความร่วมมือระหว่างสถาบันส่งเสริมการสอน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) และมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาในการพัฒนาหลักสูตร
การพัฒนาการเรียนการสอน การพัฒนาสื่อใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์
ระดั บ ประถมศึ ก ษาและมั ธ ยมศึ ก ษาตอนต้ น และในส่ ว น Prof.Dr.N.Osumi อาจเป็ น ผู้ อ บรมเรื่ อ ง
การพัฒนาสื่อวิทยาศาสตร์ของสื่อทั้ง 10 รายการ จนกว่าจะได้รับการอบรมเสร็จสิ้น มหาวิทยาลัยควร
ร่วมมือกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ในการขยายโครงการไปในระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
รองอธิ ก ารบดี ฝ่ า ยวิ ช าการ กล่ า วว่ า ต้ อ งการให้ ม องผลที่ จ ะได้ รั บ จากโครงการ เช่ น
1) มีนวัตกรรม ซึ่ง Prof.Dr.N.Osumi เป็นนักผลิตนวัตกรรม ตัวชี้วัดมหาวิทยาลัยควรได้ในเรื่องของ
สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ และการบริการวิชาการ เป็นของมหาวิทยาลัย 2) นวัตกรรมที่ได้สร้างขึ้นมาเมื่อ
โรงเรียนนาไปใช้แล้วมีความพึงพอใจ มีผลต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ ควรต้องเขียนใน 2 ลักษณะ รวมทั้ง
โรงเรียนสาธิตสามารถนาไปใช้เพราะเป็นสื่อการสอนที่มีคุณภาพ
มติ/ความเห็นของที่ประชุม
เห็ นชอบในหลั กการความร่ ว มมื อ ระหว่ า งสถาบั น ส่ ง เสริ ม การสอนวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
เทคโนโลยี (สสวท.) และมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยให้ปรับปรุงแก้ไขโครงการให้มีความ
สอดคล้องกัน และนาเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบ.) พิจารณาในการประชุม
คราวต่อไป

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
ระเบียบวาระที่ 6.1 กาหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2556
สาระสาคัญโดยย่อ
เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
นาเสนอปฏิทินเพื่อหารือเรื่องกาหนด
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2556 โดยกาหนดปฏิทินการประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2556 ในวันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 1
อาคาร 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบี ยบวาระที่ 6.2 การจั ดทั วร์ คอนเสิ ร์ ตและเวิ ร์ คชอปโดยศิ ลปิ นฮั คกี้ ไอเคิ ลมานน์
ร่วมกับกลุ่มนักศึกษาของทางมหาวิทยาลัย โดยบริษัท Asia Music
International Ltd.
สาระสาคัญโดยย่อ
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร นาเสนอการจัดทัวร์คอนเสิร์ตและเวิร์คชอปโดยศิลปินฮัคกี้
ไอเคิลมานน์ร่วมกับกลุ่มนักศึกษาของทางมหาวิทยาลัย โดยบริษัท Asia Music International Ltd.
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 3/2556
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ขอความอนุเคราะห์มหาวิทยาลัยในการสนับสนุนการจัดกิจกรรมดังกล่าว โดยทางบริษัทขอสถานที่
จัดการแสดง ระบบเสียง และแสงพร้อมเจ้าหน้าที่ดูแลห้องสาหรับทาเวิร์คชอป เจ้าหน้าที่จานวน 10 คน
สาหรับ ช่วยจาหน่ายซี ดีแ ละโน้ตเพลง พื้ นที่จัดกิ จกรรมของผู้ สนับสนุ น ห้องพักสาหรับศิล ปินและ
ทีมงานจานวน 5 ท่าน รถรับส่งศิลปินและงบสนับสนุนจานวน 50,000 บาท และเพื่อเป็นการช่วย
ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมในครั้งนี้โดยทางบริษัทฯ จะจัดสื่อสิ่งพิมพ์พร้อมโปรแกรมการแสดง
ส่งมายังมหาวิทยาลัย
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
ไม่สนับสนุนการจัดทัวร์คอนเสิร์ตและเวิร์คชอปฯ ดังกล่าว เนื่องจากไม่สอดคล้องกับพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัย

ระเบียบวาระที่ 6.3 การสารวจข้อมูลด้านการศึกษาในพื้นที่กรุงเทพมหานครและภาคกลาง
ฝั่งตะวันออก
สาระสาคัญโดยย่อ
สภาการศึกษาได้จัดทายุทธศาสตร์การศึกษา โดยจะมีการเก็บข้อมูลด้านการศึกษาในพื้นที่
กรุงเทพมหานครและภาคกลางฝั่งตะวันออกตามแบบสอบถามที่สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจัดทา
รวม 13 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร พระนครศรีอยุธยา นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ นครนายก
ปราจีนบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด และครอบคลุมสถานศึกษาในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงอื่น ๆ สาหรับใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทารายงานการติดตาม
และประเมินผลการดาเนินงานพัฒนาการศึกษาตามนโยบายด้านการศึกษาของรัฐบาล จึงขอแจ้งให้ที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารได้รับทราบและขอความร่วมมือในการร่วมเป็นคณะทางานในเรื่องดังกล่าวต่อไป
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ
เลิกประชุมเวลา เวลา 16.15 น.

นางสาวภัครินทร์
นางสาวเพลินตา

ภิญญา
โมสกุล

ผู้จดบันทึกการประชุม
ผู้ตรวจบันทึกการประชุม
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ระเบียบวาระที่ 2.2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมวาระพิเศษ ครั้งที่ (1)/2556
สาระสาคัญโดยย่อ
เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย นาเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย วาระพิเศษ ครั้งที่ (1)/2556 ซึ่งมีสาระสาคัญตามเอกสารรายงานการประชุมฯ
จ านวน 11 หน้ า เพื่ อ ขอให้ ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย พิ จ ารณารั บ รองรายงาน
การประชุม
ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง
ตามที่ คณะกรรมการบริ หารมหาวิ ทยาลั ยได้ จั ดการประชุ มวาระพิ เศษ ครั้ งที่ (1)/2556
เมื่อวันอังคารที่ 29 มกราคม 2556 เวลา 13.45 - 16.00 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา นั้น เจ้าหน้าที่กลุ่มงานกิจการคณะกรรมการ ได้บันทึกและจัดทารายงานการประชุม
ตามกระบวนการดังต่อไปนี้
1. บั นทึ ก เสี ยง และจดบั นทึก ข้อ ความสาระสาคัญ ของการประชุมตามระเบีย บวาระ
ในระหว่างการประชุม โดยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานกิจการคณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
2. นาเสนอให้เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไข
โดยมีระเบียบวาระการประชุมจานวน 6 ระเบียบวาระ และมีสาระสาคัญตามเอกสารรายงานการประชุม ฯ
จานวน 11 หน้า ตามที่เสนอในเอกสารหน้า [2-21] - [2-32]
ข้อเสนอ/ญัตติ
ขอรั บ รองรายงานการประชุม คณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย วาระพิ เ ศษ ครั้ ง ที่
(1)/2556
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
วาระพิเศษ ครั้งที่ (1)/2556
วันอังคารที่ 29 มกราคม 2556 เวลา 13.45 - 16.00 น.
ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
--------------------------------------------------

ผู้ที่มาประชุม
1. ดร.พรเทพ
2. ผศ.ดร.วิมลพรรณ
3. นายจิรศักดิ์
4. ดร.ชิดชัย
5. นายสุนทร
6. นายทวีศักดิ์
7. นางสาววนิดา
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

ดร.อมรรัตน์
นางอรัญญา
รศ.ดร.นพวรรณ
รศ.ลายอง
ดร.ชิดชัย
ผศ.พันทิพา
นายชัยพฤกษ์

15. ดร.กมลวรรณ

รู้แผน
รุ่งพรหม
ชุมวรานนท์
สนั่นเสียง
โภชฌงค์
จริตควร
อินทรลักษณ์

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและตรวจสอบ
ภายใน
สนั่นเสียง
คณบดีคณะครุศาสตร์
จงกลรัตน์
(แทน) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ธีระพันธ์เจริญ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ปลั่งกลาง
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
สนั่นเสียง
(รักษาการ) ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
มาลา
ผู้อานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา
ชูดา
ผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
วรรรธนัง
(แทน) ผู้อานวยการสานักงานคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษา

ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นางสุนทรี
2. นางลักขณา
3. นางสารภี
4. นางสาวเพลินตา

โพธิกลุ
เตชวงษ์
พูลศิริ
โมสกุล

ผู้อานวยการกองกลาง
ผู้อานวยการกองบริการการศึกษา
ผู้อานวยการกองพัฒนานักศึกษา
ผู้อานวยการกองนโยบายและแผน

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม
1. ดร.บูรพาทิศ
2. รศ.ไพฑูรย์

พลอยสุวรรณ์
สมัครกิจ

อธิการบดี
ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ
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ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ติดราชการ
ติดภารกิจ
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เริ่มประชุม เวลา 13.45 น.
ประธานพิจารณาจานวนกรรมการที่มาประชุมและเห็นว่า ครบองค์ประชุมแล้วจึงเปิด การประชุม
และดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ
ระเบียบวาระที่ 1.1 อธิการบดีเข้าร่วมประชุม ชี้แจงกับคณะผู้ตรวจสอบจากสานักงาน
มหกรรมโลก
สาระสาคัญโดยย่อ
ด้วยอธิการบดีติดราชการเพื่อเข้าร่วมประชุมชี้แจงคณะผู้ตรวจสอบจากสานักงานมหกรรมโลก
ที่ โ รงแรมโอเรี ย นเต็ล กรุ งเทพมหานคร และได้ ม อบหมายรองอธิ ก ารบดี ฝ่ ายบริ ห ารเป็ น ประธาน
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบ.) แทนอธิการบดี
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 1.2 การมอบนโยบายสาหรับขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศและการชี้แจง
การจัดทางบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
สาระสาคัญโดยย่อ
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาเข้าร่วมประชุมเพื่อรับมอบนโยบายสาหรับขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ประเทศและการชี้แ จงการจัดทางบประมาณรายจ่าย ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
เมื่อวันอังคารที่ 22 มกราคม 2556 โดยท่านนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง เป็นกรอบ
นโยบายของรัฐบาลและกรอบนโยบายการจัดสรรงบประมาณ พ.ศ. 2557 ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ
แล้ ว ขอมอบให้ ค ณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย น าคู่ มื อ ดั ง กล่ า วเพื่ อ ศึ ก ษาข้ อ มู ล เนื่ อ งจาก
ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2557 ได้ ผ่ า นกระบวนการค าของบประมาณไปแล้ ว รอบหนึ่ ง ขณะนี้ ส านั ก
งบประมาณได้ พิจ ารณาในส่ วนของงบลงทุนในเบื้อ งต้ นเรี ยบร้อ ยแล้ ว โดยงบประมาณในภาพรวม
พ.ศ. 2557 เป็นปีที่มหาวิทยาลัยจะได้รับการจัดสรรงบประมาณในส่วนงบลงทุนเป็นจานวนมากกว่าเดิม
ถึง 100 เปอร์เซ็นต์ จากปกติงบลงทุนเฉลี่ยที่ 50-60 ล้านบาท ในปี พ.ศ. 2557 เพิ่มขึ้นถึง 250 ล้านบาท
จากที่ได้รับคาแนะนาในกรณีที่จะขอครุภัณฑ์ให้แสดงข้อมูลของอายุการใช้งาน ความจาเป็น การซื้อ
ทดแทน การเพิ่มงานใหม่ แต่ยังไม่รวมงบประมาณด้านการวิจัยและการพัฒนาบุคลากร ทุนการศึกษาทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งในปี พ.ศ. 2557 จะเป็นปีที่มีการลงทุนและมีการพัฒนาอย่างชัดเจน
และในส่ ว นงบรายจ่ า ยประจ าขั้ น ต่ าที่ จ าเป็ น กรณี ข องพนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย การจ่ า ยค่ า จ้ า ง
ค่าตอบแทนเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย จึงขอนาเรียนคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อเป็น
ข้อมูลในปี พ.ศ. 2557 ได้ส่งคาของบประมาณพนั กงานมหาวิทยาลัยเฉพาะค่า ตอบแทน-ค่าจ้างจานวน
104 ล้านบาท เทียบกับปี พ.ศ. 2556จานวน 73 ล้านบาท และได้ขอย้อนหลังเรื่องอัตราเงินเดือนด้วย
เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีการขึ้นเงินเดือนให้กับสายสนับสนุนตามนโยบายของรัฐบาลปรับขึ้นเงินเดือนเป็น
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15,000 บาท แต่สายวิชาการต้องแจ้งข้อมูลเพื่อรับทราบข้อมูลที่ตรงกันเพราะรัฐบาลยังไม่ได้จัดสรร
งบประมาณมาให้เลยตั้งแต่ ใ นปี 2552 -2555 อัตรามีอยู่จานวน 275 อัตรา ทั้งสายสนับสนุนและ
สายวิชาการ ดังนั้นงบประมาณในส่วนดังกล่าวมหาวิทยาลัยยังต้องแบกรับภาระอยู่ หากปรับตาม
นโยบายรัฐบาลใหม่ทันทีมหาวิทยาลัยไม่มีเงินจ่าย แต่คณะทางานได้พิจารณาปรับเป็นบัญชีเงินเดือน
ชั่วคราวก่อนเพื่อเป็นขวัญและกาลังใจให้กับพนักงานมหาวิทยาลัย จึงนาเรียนคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบและชี้แจงต่อไป โดยบัญชีใหม่จะเริ่มดาเนินการให้ใช้ได้ภายในเดือนกุมภาพันธ์
2556 และมีผลย้อนไปถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2555 หมายความถึงพนักงานมหาวิทยาลัยที่มีสถานะจนถึง
ปัจจุบันจะได้รับเงินเดือนดังกล่าวแบบชั่วคราว ในระหว่างนี้มหาวิทยาลัยรอการจัดสรรงบประมาณจาก
สานักงบประมาณและจากรัฐบาลก่อน หากมีผลเป็นไปตามที่ม หาวิทยาลัยได้ของบประมาณไปจะได้รับ
ทั้งอัตราเก่าและอัตราใหม่ รวมทั้งค่าตอบแทนตาแหน่งวิชาการด้วยสาหรับพนักงานมหาวิทยาลัย
และหมดปัญหาในเรื่องการเหลื่อมล้าและค่าตอบแทนที่ยังไม่เท่ากันแบบในปัจจุบัน
คณบดีคณะครุศาสตร์ กล่าวว่า ขอให้ชี้แจงถึง “บัญชีชั่วคราว” เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่
ตรงกัน
รองอธิ ก ารบดี ฝ่ า ยวางแผนและพั ฒ นา กล่ า วว่ า บั ญ ชี ที่ มี อ ยู่ ใ นระดั บ ปริ ญ ญาโทอยู่ ที่
14,000-15,000 บาท ของเงินเดือน บัญชีชั่วคราว คือ บัญชีที่ปรับขึ้น ระดับปริญญาตรีได้รับเงิน 15,000
บาท และเงินเดือนในระดับปริญญาโทยังได้รับเท่ากั บระดับปริญญาตรี จึงได้มีการจัดทาบัญชีชั่วคราว
เพื่อรักษาความเหลื่อมล้า ซึ่งพิจารณาแล้วเงินงบประมาณที่มีอยู่สะสมไว้ตั้งแต่ปี 2552 แต่ไม่ได้หมายถึง
การเอาเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยไปทาสิ่งปลูกสร้าง เนื่องจากเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัยเป็น
เงินงบอุดหนุนมีระเบียบการใช้ตาม พ.ร.บ. สามารถใช้ได้เพียงเป็นค่าตอบแทนหรือค่าจ้างเงินเดือนของ
พนักงานมหาวิทยาลัยเท่านั้น บัญชีชั่วคราวเนื่องจาก หากรัฐบาลไม่ได้สนับสนุนงบประมาณย้อนหลังมา
ให้กับมหาวิทยาลัยบัญชีชั่วคราวอาจจะเป็นบัญชีถาวรที่จะใช้ต่อไปจะไม่เป็นการเสียประโยชน์ แต่หาก
รัฐบาลสนับสนุนงบประมาณภายใน 2 เดือนข้างหน้าบัญชีชั่วคราวจะกลายเป็นบัญชีจริงเนื่องจากบัญชี
ใหม่จะได้รับประโยชน์มากกว่า แต่บัญชีชั่วคราวจะเป็นการเยียวยาระหว่างที่รอคาตอบจากรัฐบาล
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า พนักงานมหาวิทยาลัยที่บรรจุหลังวันที่ 1
ตุลาคม 2555 จะมีการปรับเงินเดือนอย่างไร และข้อมูลตามที่รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
ได้ชี้แจงต้องการให้ชี้แจงเป็นเอกสาร เพื่อประชาสัมพันธ์ให้กับ พนักงานมหาวิทยาลัยได้รับทราบเป็น
ข้อมูลเดียวกัน
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา กล่าวว่า กองนโยบายและแผนต้องตรวจสอบข้อมูล
ตัวเลขกับสิ่งที่มหาวิทยาลัยมีภาระในการจ่าย ได้มีการนัดประชุมเพื่อให้ได้ข้อสรุปที่ชัดเจน พร้อมทั้งจะ
นาเสนอในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) และการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบ.) ในคราวต่อไป
รองอธิ ก ารบดี ฝ่ า ยวิ ช าการ เสนอให้ แ จ้ ง มติ ค ณะกรรมการบริ ห ารงานบุ ค คลประจ า
มหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ลงในจดหมายข่าวโดยเร็ว เนื่องจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบ.)
รับทราบและนาเสนออาจทาให้ไม่ชัดเจนทั้งหมด
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 1.3 การดาเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป
สาระสาคัญโดยย่อ
วันที่ 29 มกราคม 2556 สานักงานอธิการบดีมีการประชุมคณะกรรมการดาเนินการสรรหาและ
เลือกสรรพนักงานราชการทัว่ ไป ซึ่งมีผู้สนใจสมัครสอบคัดเลือกพนักงานราชการเป็นจานวนมาก โดยมีอัตราว่าง
จานวน 12 อัตรา และอัตราพนักงานราชการของสถาบันอยุธยาศึกษา จานวน 1 อัตรา รวมทั้งสิ้นจานวน
13 อั ตรา ดั งนั้ นกระบวนการสอบจากนี้ ต่ อไปต้ องมี ความเข้ มงวดและมี ระบบที่ สามารถอธิ บายได้
กาหนดการสอบพนักงานราชการจะดาเนินการสอบในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2556
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 1.4 การจัดทาบัญชีอัตราเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย
สาระสาคัญโดยย่อ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) มีมติเห็นชอบให้มหาวิทยาลัยจัดทา
บัญชีอัตราเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย ให้สอดคล้องกับกฎของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ (ก.พ.) ได้ประกาศเรื่องอัตราเงินเดือนใหม่ของข้าราชการ โดยใช้บัญชีอัตราเงินเดือนชั่วคราว
ไปช่วงระยะเวลาหนึ่ง ขอความร่วมมือจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยทุกท่าน ได้ทาความเข้าใจ
กั บ บุ ค ลากรในสั ง กั ด ว่ า มหาวิ ท ยาลั ย ไม่ ไ ด้ นิ่ ง นอนใจที่ จ ะด าเนิ น การเลื่ อ นเงิ น เดื อ นให้ กั บ พนั ก งาน
มหาวิทยาลัย แต่เมื่อรัฐบาลไม่จัดสรรงบประมาณให้กับมหาวิทยาลัย จึงต้องพิจารณาจากงบประมาณที่
มีอยู่ ณ ปัจจุบัน มีอยู่จานวนเท่าใดเพื่อเพิ่มอัตราเงินเดือนให้ กับพนักงานมหาวิทยาลัย โดยที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) เน้นที่จะเพิ่มให้กับพนักงานที่อยู่ก่อน
ผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้องการคาตอบว่ามหาวิทยาลัย
มีเหตุผลใดที่ไม่กระจายอัตราพนักงานราชการลงสู่คณะ หน่วยงาน ศูนย์ สานัก เหมือนกับอัตราพนักงาน
มหาวิทยาลัย
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ชี้แจงว่า เรื่องของพนักงานราชการมีกฎเฉพาะอยู่
และมีหน่วยงานที่ควบคุมเรื่องอัตราของพนักงานราชการทั่วประเทศ ซึ่งจากมหาวิทยาลัยมีกรอบอัตรา
พนักงานราชการเดิมอยู่จานวน 32 อัตรา เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีเงินงบประมาณอยู่จานวน 20 อัตรา
มหาวิทยาลัยจึงจ้างไม่ เกิน 20 อัตรามาโดยตลอด แต่เมื่อสิ้นปีที่ผ่านมาโครงการพนักงานราชการ
ครบรอบ 5 ปี ได้แจ้งให้มหาวิทยาลัยทาเรื่องเพื่อขออนุมัติกรอบใหม่หากมหาวิทยาลัยยืนยันกรอบเดิม
ก็ให้เสนอไปตามกรอบเดิมที่มีจานวน 32 อัตราแต่เนื่องจากงบประมาณเลยระยะเวลาการจัดสรรไปแล้ว
ทาให้งบประมาณที่ได้รับคงอยู่ที่จานวน 20 อัตราการอนุมัติพนักงานราชการเป็นเรื่องของตาแหน่งหรือ
บุคคลที่มีความจาเป็น หรือเป็นภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยเดิมแทนอัตราลูกจ้างประจา แต่ส่วน
การดาเนินการในเรื่องการกาหนดจานวน 12 อัตรามีการดาเนินการสืบเนื่องมาจากกองกลาง สานักงาน
อธิการบดีและฝ่ายบริหารเดิม
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ผู้อานวยการกองกลาง ชี้แจงว่า ตาแหน่งพนักงานราชการเป็นตาแหน่งที่ทดแทนอัตรา
เกษียณอายุของลูกจ้างประจาที่สังกัดในสานักงานอธิการบดี ดังนั้นตาแหน่งดังกล่าวที่ได้มาเป็นอัตรา
ทดแทนเจ้าหน้าที่ที่เกษียณอายุราชการ และเสียชีวิตไปในสานักงานอธิการบดี
ผู้อานวยการสานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าวว่า ต้องการให้นาเสนอถึง
ความชัดเจนดังกล่าว ลงในจดหมายข่าวเพื่อชี้แจงให้บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยได้รับทราบโดยทั่วกัน
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2.1 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
สาระสาคัญโดยย่อ
- ไม่มี มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม

สาระสาคัญโดยย่อ
- ไม่มี มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องนาเสนอเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่ 4.1 เรื่องนาเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะครุศาสตร์
สาระสาคัญโดยย่อ
- ไม่มี มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
- ไม่มี ระเบียบวาระที่ 4.2 เรือ่ งนาเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาระสาคัญโดยย่อ
- ไม่มี -
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มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 4.3 เรื่องนาเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
สาระสาคัญโดยย่อ
- ไม่มี มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 4.4 เรื่องนาเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาระสาคัญโดยย่อ
1. วันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เชิญวิทยากรระดับประเทศ
เป็นนักจัดรายการจากสถานีโทรทัศน์ช่อง 11 และเป็นที่ปรึกษาบริษัทที่มีชื่อเสียงหลายบริษัท เป็นผู้ที่
มองการไกล มาบรรยาย เรื่อง กลยุทธ์ในการพัฒนาอาจารย์ และขอเรียนเชิญคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยทุกท่านและคณาจารย์ที่สนใจเข้าร่วมรับฟัง เวลา 13.00 น. ห้องประชุมจะแจ้งให้รับทราบ
อีกครั้งหนึ่งภายหลัง
2. รายงานความคืบหน้าของคณะกรรมการกาหนดอัตราค่าตอบแทนของผู้บริหารที่มิได้
เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตามคาสั่งแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัยโดยได้โทรศัพท์
ประสานงานไปยังกรรมการทุกท่าน ยกเว้น รศ.ดร.พงศ์ หรดาล เนื่องจากติดภารกิจ จึงได้หารือร่วมกับ
กรรมการที่อยู่ภายในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจะเป็นผู้ดาเนินการก่อน โดยได้หาข้อมูลเบื้องต้นจาก
สถาบั น ต่ า ง ๆ จ านวน 3 แห่ ง ว่ า สถาบั น อื่ น ๆ มี ก ารก าหนดวิ ธี ก ารด าเนิ น การอย่ า งไร และได้
กาหนดการประชุมในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2556
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า เมื่อได้ข้อสรุปแล้วต้องดาเนินการจัดทาเป็น
ประกาศเพื่อใช้ถือปฏิบัติใ นการเบิกจ่ายได้ต่อไป ควรดาเนินการจัดทาประกาศเสนอให้นายกสภา
มหาวิทยาลัยลงนามให้ทันในการประชุมสภามหาวิทยาลัยในการประชุมคราวต่อไป
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.5 เรื่องนาเสนอเพื่อทราบจากผู้อานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา
สาระสาคัญโดยย่อ
1. ผศ.พันทิพา มาลา ติดราชการเพื่ออบรมเรื่องวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงที่ พิพิธภัณฑ์
เกษตรนวนคร ร่วมกับโรงเรียนในกลุ่มสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สปฐ.) เขต 1
2. วันที่ 30 มกราคม 2556 จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้จัดงานต้อนรับที่วัดไชยวัฒนาราม
คณะผู้ตรวจสอบ (Enquiry Mission) จากสานักงานมหกรรมโลก (Bureau of International Expositions :
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BIE) มาตรวจเยีย่ มพื้นทีจ่ ังหวัดพระนครศรีอยุธยา จึงขอความอนุเคราะห์มายังสถาบันอยุธยาศึกษาให้จัด
ซุ้มศิลปวัฒนธรรมเข้าร่วมงานด้วยที่พระตาหนักศิริยาลัยโดยคณะผู้ตรวจสอบจะเดินทางผ่านทางน้า
แม่น้าเจ้าพระยาผ่านพระตาหนักศิริยาลัย
2. วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556 สถาบันอยุธยาศึกษาจะจัดกิจกรรมสัมมนาวิชาการเรื่องผังเมือง
อยุธยาภูมิปัญญาไทยและมรดกโลก ที่หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยมีอาจารย์
ศรีศักดิ์ วริพลอุดม เป็นวิทยากร และขอเรียนเชิญคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย สนใจเข้าร่วมงาน
แจ้งชื่อได้ที่สถาบันอยุธยาศึกษา
3. วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2556 สถาบันอยุธยาศึกษามีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนภูมิปัญญา
ท้องถิ่นที่อาเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
4. วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2556 สถาบันอยุธยาศึกษาจัดเสวนาเรื่องพระยาโบราณราชธานี
ร่วมกับพิพิธภัณฑ์เจ้าสามพระยา จัดกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.6 เรื่องนาเสนอเพื่อทราบจากผู้อานวยการสานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
สาระสาคัญโดยย่อ
- ไม่มี มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 4.7 เรื่องนาเสนอเพื่อทราบจากผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
สาระสาคัญโดยย่อ
1. วันที่ 30 มกราคม 2556 รายงานความก้าวหน้าทุนสานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
(วช.) เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
2. วันที่ 31 มกราคม 2556 เวลา 13.30 น. การประชุมเรื่องการบริการวิชาการเพื่อทา
โครงการบริการวิชาการ ปี 2557
3. วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 11.00 น. กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์จะมามอบทุนให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยจานวน 80 ทุน คนละ 2,000 บาท เพื่อทากิจกรรม
เช่น กิจกรรมบ้านหลังเลิกเรียน เป็นเงินทั้งสิ้น 160,000 บาท
4. วันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2556 สถาบันวิจัยและพัฒนาจะพานักวิจัยและคณาจารย์ไปร่วม
แสดงผลงานที่มหาวิทยาลัยราชภัฏวลัยอลงกรณ์ กลุ่มศรีอยุธยา
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มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบี ยบวาระที่ 4.8 เรื่ องน าเสนอเพื่ อทราบจากผู้ อ านวยการส านั กงานคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษา
สาระสาคัญโดยย่อ
สานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาจัดการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในวันที่
30 มกราคม 2556 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.9 เรื่องนาเสนอเพื่อทราบจากผู้อานวยการสานักงานอธิการบดี
สาระสาคัญโดยย่อ
- ไม่มี มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 4.10 เรื่องนาเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี
ระเบียบวาระที่ 4.10.1 เรื่องนาเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
สาระสาคัญโดยย่อ
ด้วยสานักงานอธิการบดีได้รับบันทึกด่วนที่สุดให้รีบดาเนินการในส่วนของการทาหนังสือ
ประสานงานภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2556 เพื่อแจ้งไปยังหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อขอสงวนสิทธิ์การใช้
พื้นที่สามบัณฑิตของมหาวิทยาลัย เนื่องจากมหาวิทยาลัยไม่ได้ใช้พื้นที่ดังกล่าวเป็นเวลานาน และป้าย
แสดงขอบเขตของพื้นที่ไม่ชัดเจนหรืออาจมีการสูญหายไป จึงได้มอบหมายงานนิติการทาหนังสือเพื่อไป
แจ้งความ และอธิการบดีให้ทาหนังสือไปยังหน่วยงานต่าง ๆ เช่น ที่ว่าการอาเภอ องค์การบริหารส่ว น
ตาบล ให้ได้รับทราบและให้ความร่วมมือในการปกป้องพื้นที่สามบัณฑิต และมอบกองกลางประสานงาน
ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 4.10.2 เรื่องนาเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
สาระสาคัญโดยย่อ
ขอความอนุเคราะห์คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในการช่วยประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์
www.merlot.org มีสื่อวัสดุการสอนให้ศึกษามากมาย
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.10.3 เรื่องนาเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
สาระสาคัญโดยย่อ
1. กองบริการการศึกษาประกาศรับสมัครนักศึกษาภาค กศ.บป. ภาคเสาร์ -อาทิตย์ รวมถึง
ศูนย์อุดมศึกษาอ่างทองด้วย มีกาหนดการรับสมัครตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2556 ถึงวันที่ 8 มิถุนายน
2556 ในการรับสมัครครั้งนี้มีการคัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์ และนักศึกษาภาคปกติมีกาหนดการรับ
สมัครในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556
2. สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบ.) ตามที่มีมติมอบหมาย
ให้ ก องบริ ก ารการศึ ก ษาจั ด ประชุ ม อาจารย์ เ พื่ อ ให้ ค วามรู้ เ รื่ อ งการพั ฒ นาหลั ก สู ต รที่ เ ป็ น ลั ก ษณะ
พหุวิทยาการและสหวิทยาการ เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในกรณีการพัฒนาหลักสูตรใหม่และการปรับปรุง
หลักสูตรต่าง ๆ ซึ่งได้ดาเนินการติดต่อวิทยากรจากสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งขณะนี้
รอฟั ง ผลการตอบรั บ ภายในวั น ที่ 31 มกราคม 2556 ก าหนดจั ด การประชุ ม ในวั น จั น ทร์ ที่
4 กุมภาพันธ์ 2556 ใช้เวลาการบรรยาย 2 ชั่วโมง หัวข้อที่วิทยากรจะให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนา
หลักสูตรใหม่ และศึกษาความเป็นไปได้ รูปแบบและรายละเอียดที่สาคัญเป็นอย่างไร การปรับปรุง
หลั ก สู ต รกรณี ห ลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง จะต้ อ งมี ก ารประเมิ น หลั ก สู ต รโดยใช้ โ มเดลอะไรบ้ า ง ตามที่ มี
การประเมิ นประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งความรู้ ความชัดเจนเกี่ยวกับหลักสูตรพหุวิทยาการ
และสหวิทยาการ
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.10.4 เรื่องนาเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
สาระสาคัญโดยย่อ
- ไม่มี มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
- ไม่มี -
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ระเบียบวาระที่ 4.10.5 เรื่องนาเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
สาระสาคัญโดยย่อ
ขณะนี้ฝ่ายกิจการนักศึกษายังไม่อนุญาตให้ใช้สนามกีฬาเนื่องจากสนามยังไม่เสร็จสมบรูณ์
ซึ่งขณะนี้กาลังดาเนินจัดทาป้ายประกาศติดแจ้งการงดใช้สนาม คาดว่าจะติดประกาศงดใช้ได้ในวันพุธที่
30 มกราคม 2556
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.10.6 เรื่องนาเสนอเพื่อทราบจากผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร
สาระสาคัญโดยย่อ
ขณะนี้อาคารใหม่ได้ดาเนินการตอกเสาเข็มวันละจานวน 16 ต้น จึงนาเรียนคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกและเสียงรบกวนจากการดาเนินงาน
ดังกล่าว
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.10.7 เรื่องนาเสนอเพื่อทราบจากผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
และตรวจสอบภายใน
สาระสาคัญโดยย่อ
ขอความอนุเคราะห์ให้ทุกหน่วยงานช่วยดาเนินการจัดทาทะเบียนครุภัณฑ์ และจัดส่งให้
หน่ วยตรวจสอบภายใน เพื่อ ท าการจั ดส่ ง เจ้ า หน้ า ที่ล งพื้น ที่ ต รวจสอบครุภั ณ ฑ์ที่ มีอ ยู่ จริ ง ซึ่ งยั ง มี
บางหน่ ว ยงานยั ง ไม่ ท าการส่ ง ข้ อ มู ล ให้ กั บ หน่ ว ยตรวจสอบภายในจึ ง ขอความอนุ เ คราะห์ เ ร่ ง รั ด
การดาเนินการดังกล่าวต่อไป
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 3/2556
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ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องนาเสนอเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ 5.1 ขอความเห็นชอบโครงการจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมบริหารจัดการน้า
และสิ่งแวดล้อม
สาระสาคัญโดยย่อ
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา นาเสนอ ข้อมูลดังต่อไปนี้
การที่มหาวิทยาลัยอยู่ในพื้นที่ราบลุ่ม และมีแม่น้าสายต่างๆ หลายสาย โดยเฉพาะจาก
เหตุการณ์อุทกภัยครั้งใหญ่ในปี พ.ศ. 2554 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้รับผลกระทบ
โครงการจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมบริหารจัดการน้าและสิ่งแวดล้อม ได้ร่างขึ้นขณะที่นายกรัฐมนตรีเดินทาง
มาตรวจเยี่ยมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา แต่ยังไม่ได้มีโอกาสได้นาเสนอ ซึ่งอาจจะขยายได้ครอบคลุม
มากกว่าด้วย หรือเป็นในส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนหรือกิจกรรมในหลักสูตรที่จะต้องอาศัย
น้าและลาน้าต่าง ๆ ซึ่งได้ประโยชน์และเอื้อต่อโครงการนี้ด้วย สิ่งสาคัญคือการสร้างศูนย์สาหรับ
การบริหารจัดการหรือการสร้างนวัตกรรมเกี่ยวกับเรื่องน้า มหาวิทยาลัยจาเป็นต้องมีหน่วยงานและมี
สถานที่ ที่ ตั้ ง มี สิ่ ง อ านวยความสะดวกที่ จ ะเอื้ อ ให้ กั บ การท าวิ จั ย การจั ด บริ ก ารต่ า ง ๆ หรื อ การที่
มหาวิทยาลัยต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับแม่น้าต่าง ๆ และเนื่องจากมหาวิทยาลัยอยู่ในเกาะเมืองไม่มีสถานที่
ติดกับแม่น้าจึงมีความสนใจเกี่ยวกับที่ดินที่อยู่ติดแม่น้า สาหรับรายละเอียดของโครงการยัง มีในส่วนที่
ต้องเพิ่มเติมให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นด้วย เช่น อาจมีเรื่องการท่องเที่ยวทางน้า หรือการวิจัยทางด้านสิ่งแวดล้อม
การวิจัยเกีย่ วกับการป้องกันปัญหาอุทกภัยต่าง ๆ จึงขอนาเสนอพื้นที่ด้านหลังมหาวิทยาลัยมีขนาดพื้นที่
2 งาน 13 ตารางวามีการเสนอขายในราคา 15 ล้านบาท ประเด็นเสนอเพื่อขอความเห็นคือเห็นควร
หรือไม่กับการที่มหาวิทยาลัยจะมี พื้นที่เพื่อออกสู่ แม่น้าได้ ซึ่งเป็นทางเลือกที่น่าสนใจประการหนึ่ง
แต่เนื่องจากงบประมาณดังกล่าวเกินอานาจอธิการบดีจึงได้นาเข้าสู่กระบวนเพื่อรับฟังความเห็นจาก
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย จึงขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อให้
ความเห็ น และข้ อ เสนอแนะ เพื่ อ เสนอคณะกรรมการบริ ห ารงบประมาณและการเงิ น และเสนอ
สภามหาวิทยาลัยอนุมัตจิ ึงจะเป็นกระบวนการที่สมบรูณ์
คณบดี ค ณะวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ให้ ค วามเห็ น ว่ า น่ า จะเป็ น ประโยชน์ ต่ อ
มหาวิทยาลัยได้ตามที่มีเสนอไว้ในโครงการดังกล่าว และเป็นที่ดินมีโฉนดเนื่องจากเคยสอบถามที่ดินติด
ริมแม่น้าบริเวณใกล้เคียงมีราคาสูงมาก แต่ควรต่อรองเรื่องราคากับเจ้าของที่ดิน
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ให้ความเห็นว่า เมื่อเกิดเหตุน้าท่วมจะสามารถใช้พื้นที่ดังกล่าว
เป็นทางออกสู่แม่น้าได้ แต่ควรมีการต่อรองราคากับเจ้าของที่ดิน
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ให้ความเห็นว่า โครงการจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมบริหารจัดการน้า
และสิ่งแวดล้อมเป็นโครงการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของชาติอยู่แล้ว แต่การเสนอความคิดเห็นยังไม่ได้
พิจารณาถึงโครงการที่เสนอและผู้ที่จะมาพัฒนานวัตกรรมมีผู้รับผิดชอบหรือนักวิชาการแล้วหรือไม่
ซึ่งหลายมหาวิทยาลัยได้ลงมือทาโครงการดังกล่าวแล้ว มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาจะ
ตัดสินใจช้าไปหรือไม่ มีเพียงประเด็นการพิจารณาถึงการซื้อที่ดินเพียงอย่างเดียว จึงขอให้มหาวิทยาลัย
ทบทวนทั้งหมดด้วย
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คณบดีคณะครุ ศาสตร์ ให้ ข้อเสนอแนะว่า ไม่ควรรีบตัดสินใจในการซื้ อที่ ดิน ต้องมอง
ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นด้วย ควรมีการทบทวนให้รอบคอบ
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ให้ข้อเสนอแนะว่า ที่ดินดังกล่าวเป็นที่ดินเปล่าไม่มีสิ่ง
ปลูกสร้างหรือใช้พื้นที่เพื่อทาประโยชน์มาเป็นเวลานานถึง 30 ปี ควรต้องตรวจสอบให้ถี่ถ้วนเกี่ยวกับ
ที่ดินทับซ้ อน ที่ดินบริเวณดังกล่าวต้องถมดินเพิ่มเติมอีกจานวนมากเนื่องจากเป็นพื้นที่น้าท่วมทุกปี
หากมหาวิทยาลัยต้องการจะทาประโยชน์ยังมีพื้นที่ด้านหลังจวนผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งเป็นพื้นที่ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีบริเวณกว้างขวางขนาด 2-3 ไร่ และมีการสร้างเขื่อนป้องกันหน้าดินทลาย
และมีท่าเรือไว้เรียบร้อยแล้ว ซึ่งยังไม่มีการใช้ประโยชน์แต่อย่างใด มหาวิทยาลัยสามารถทา MOU
ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้เป็นอย่างดีเพียงแต่ไม่ได้เป็นสมบัติของมหาวิทยาลัย
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
เห็นชอบในหลักการโครงการจัดตั้งศูนย์นวัตกรรมบริหารจัดการน้าและสิ่งแวดล้อม และใน
การพิจารณาซื้อที่ดินโดยที่ประชุมมีข้อเสนอแนะดังนี้
1. ควรตรวจสอบประวัติเจ้าของทีแ่ ละควรต่อรองราคา
2. ควรตรวจสอบโฉนดที่ดินพร้อมทั้งราคาประเมินจากกรมที่ดิน
3. ควรตรวจสอบการเป็นพื้นที่ทับซ้อน
4. ควรพิจารณาให้รอบคอบก่อนการตัดสินใจ
5. ควรมีข้อมูลเกี่ยวกับที่ดินเพื่อตอบคาถามต่อคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ได้
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