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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 10/2554
วันพุธที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2554 เวลา 13.30  18.30 น.
ณ หองประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
--------------------------------------------------

ผูที่มาประชุม
1. ดร.บูรพาทิศ
2. รศ.วันทนีย
3. ผศ.ดร.วิมลพรรณ
4. นายจิรศักดิ์
5. ดร.ชิดชัย
6. นายสุนทร
7. นายทวีศักดิ์
8. ดร.อมรรัตน
9. นายศุภฤกษ
10. รศ.ลํายอง
11. รศ.ดร.นพวรรณ
12. น.ส.ณิศรา
13. นายชัยพฤกษ

พลอยสุวรรณ
แสนภักดี
รุงพรหม
ชุมวรานนท
สนั่นเสียง
โภชฌงค
จริตควร
สนั่นเสียง
แกวศรีงาม
ปลั่งกลาง
ธีระพันธเจริญ
ประดิษฐดวง
ชูดํา

อธิการบดี
รองอธิการบดีฝายบริหาร
รองอธิการบดีฝายวิชาการ
รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา
รองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ
รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา
ผูชวยอธิการบดีฝายบริหาร
คณบดีคณะครุศาสตร
(แทน)คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
(แทน)ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู อํ า นวยการสํ า นั ก วิ ท ยบริ ก ารและเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา

14. ดร.รวีวัตร

สิริภูบาล

ผูไมมาประชุม
ผศ.พันทิพา

มาลา

ผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา

ผูเขารวมประชุม
1. นางสุนทรี
2. นางเกษรา
3. ผศ.ดร.ยุวดี

โพธิกุล
ศรีวิเชียร
วงษทน

ผูอํานวยการกองกลาง
หัวหนาสํานักงานสถาบันวิจัยและพัฒนา
ประธานคณะทํางานศูนยฝกปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ

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

ติดราชการ

เปดประชุม เวลา 13.30 น.
ประธานพิจารณาจํานวนกรรมการที่มาประชุมและเห็นวาครบองคประชุมแลวจึงเปดการประชุม
และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 11
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ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ
ระเบียบวาระที่ 1.1 การเลื่อนประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2554
สาระสําคัญโดยยอ
การขอเลื่อนวันนัดประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย จากวันอังคารที่ 3 พฤษภาคม
2554 เปนวันพุธที่ 27 เมษายน 2554 เนื่องจากมีเหตุความจําเปนหลายประการที่ตองพิจารณาดําเนินการ
โดยเรงดวน
มติ/ความเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 1.2 Invitation Letter : University Presidents from Developing
Countries
สาระสําคัญโดยยอ
หนัง สือ เชิญ รวมสัม มนา University Presidents from Developing Countries,
ณ เมือง หนานฉาง ประเทศจีน ขอแจงใหทราบวาทางสถานฑูตจีนโดยรัฐบาลประเทศจีนไดจัดสรรทุน
ใหกับอธิการบดีมหาวิทยาลัยในประเทศกําลังพัฒนา ประเทศละ 1 ทุน ใหไปรวมโครงการสัมมนาตั้งแต
วันที่ 121 พฤษภาคม 2554 โดยมี เ งื่ อ นไขอายุ ไม เ กิ น 50 ป ซึ่ ง มี อ ธิก ารบดี ม หาวิท ยาลัยราชภั ฏ
พระนครศรี อ ยุ ธ ยาที่ เ ข า เงื่ อ นไขดั ง กล า ว ที่ ป ระชุ ม อธิ ก ารบดี ไ ด ส ง ชื่ อ เข า ร ว มสั ม มนาและทาง
มหาวิท ยาลัย หนานฉางไดตอบกลับ มาตามสํา เนาหนั ง สือ ที่ แจ ง ซึ่ ง สถานทู ตจี นเปนผู จัดการเรื่อ ง
ตั๋ ว เครื่ อ งบิ น และให เ ดิ น ทางไปถึ ง ก อ นวั น ที่ 1 พฤษภาคม 2554 ซึ่ ง ได แ จ ง กั บ ทางผู จั ด แล ว
ถึงการที่ จะตองเดินทางกลับ มารวมงานพิธีรับปริญญาในวันที่ 810 พฤษภาคม 2554 และเดินทาง
กลับ ไปที่ป ระเทศจีนในวันที่ 11 พฤษภาคม 2554 เพื่ อเขารวมสัมมนาตอจนถึงวันที่ 21 พฤษภาคม
2554
มติ/ความเห็นของที่ประชุม
รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 1.3 มหาวิทยาลัยการทองเที่ยวเว ขอเชิญอธิการบดีรวมงาน
สาระสําคัญโดยยอ
มหาวิทยาลัยการทองเที่ยวเวไดมีหนังสือเชิญอธิการบดีไปรวมงานและรวมเจรจาเกี่ยวกับ
ความรวมมือและแลกเปลี่ยนระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากับวิทยาลัยการทองเที่ยวเว
โ ด ย ไ ด ม อ บ ห ม า ย ค ณ บ ดี ค ณ ะ วิ ท ย า ก า ร จั ด ก า ร เ ป น ผู แ ท น กํ า ห น ด ก า ร คื อ วั น ที่
1 4 พฤษภาคม 2554 โดยมี ผูรวมเดินทาง 3 คน คือ รศ. สุม นา พู ล ผล อาจารยรุง เรือ ง ทองศรี
และอาจารยชุมพล พืชพันธไพศาล
มติ/ความเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 1.4 มหาวิทยาลัยเตรียมสถานที่เพื่อพิธีซอมรับปริญญาบัตร
สาระสําคัญโดยยอ
มหาวิทยาลัยขอแจง ใหคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยไดรับทราบเกี่ยวกับ การที่ได
มอบหมายใหคนงานเตรียมการปรับปรุงพื้นที่และตกแตงสถานที่ภายในมหาวิทยาลัย และขออภัยใน
ความไมสะดวกเกี่ยวกับการดําเนินงานของคนงาน มหาวิทยาลัยพยายามเรงงานใหเสร็จทันพิธีซอมรับ
ปริญญาบัตร
มติ/ความเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 2.1 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 9/2554
สาระสําคัญโดยยอ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยไดมีก ารประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ครั้ ง ที่ 9/2554 เมื่ อ วั น อั ง คารที่ 19 เมษายน 2554 ณ ห อ งประชุ ม 1 มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา
ขอเสนอ/ญัตติ
ขอรั บ รองรายงานการประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย ครั้ ง ที่ 9/2554
เมื่อวันอังคารที่ 19 เมษายน 2554 ณ หองประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 9/2554 โดยไมมีการแกไข
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 9/2554
ระเบียบวาระที่ 3.1 รายงานขอ มูลการดําเนิน งานและผลการปฏิบัติต ามมติที่ป ระชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
สาระสําคัญโดยยอ
เลขานุการคณะกรรมการบริห ารมหาวิทยาลัย นําเสนอขอ มูลการดําเนินงานและผลการ
ปฏิบัติตามมติที่ประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิท ยาลัย ครั้งที่ 10/2554 โดยไดแจงและมอบให
หนวยงานและบุคคลที่เกี่ยวของดําเนินการตามมติแลว
ความเปนมา/เรื่องเดิม/ขอเท็จจริง
1. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยไดมีมติกําหนดเปนแนวปฏิบัติใหเลขานุการนําเสนอ
ที่ประชุมเพื่อทราบความคืบหนาหรือขอมูลการดําเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติทุกครัง้ โดยบรรจุเปน
เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งกอนดวย
2. คณะกรรมการบริห ารมหาวิท ยาลัย มี การประชุม ครั้ง ที่ 10/2554 เมื่ อ วันพุ ธที่ 27
เมษายน 2554 เวลา 13.30 น. ณ หองประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยมีสาระ
ตามรายงานการประชุมฯ ในระเบียบวาระที่ 2
3. คณะกรรมการบริห ารมหาวิท ยาลัย มี การประชุม ครั้ง ที่ 10/2554 เมื่ อ วันพุ ธที่ 27
เมษายน 2554 โดยมอบหมายใหฝายเลขานุการแจงไปยังหนวยงานและบุคคลที่เกี่ยวของปฏิบัติตามมติ
ที่ประชุมในระเบียบวาระที่ 3
มติที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 3.2 เรื่อ งสืบ เนื่อ งแบบประเมิน ผลการปฏิบัติร าชการของขาราชการ
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา การประเมินรอบที่ 2 ( 1 เมษายน – 30 กันยายน 2554)
สาระสําคัญโดยยอ
การประเมินในรอบที่ 2 (1 เมษายน – 30 กันยายน 2554) จะตองมีการมอบหมายงานและ
ประเมิ น ซึ่ ง จะตองใชแบบประเมิ นแบบใหมและหลัก เกณฑใหม ดัง นั้นจึงตองมี การปรับปรุงแบบ
ประเมินใหม เนื่อ งจากการประเมิ นรอบที่ 1 ที่ผานมา (ใชแบบประเมินเดิม ) มีหัวหนาสวนราชการ
บางสวนแจงวาประเมินลําบากเนื่องจากเปนนามธรรม ดวยเหตุนี้จึงเสนอใหหัวหนาสวนราชการทุกสวน
ไดแจง ความตอ งการที่ จ ะแก ไ ขแบบประเมิ นว าตอ งการที่ จ ะแก ไขอย างไรใหตรงกั บ ความตอ งการ
ของสวนราชการเพื่อทําจะประมวลและนํามาจัดทําเปนแบบประเมินสําหรับชวงรอบที่ 2 ใหแลวเสร็จ
ภายในเดือ นพฤษภาคม เพื่ อ แจง ใหบุคลากรไดท ราบโดยทั่ วกั น มอบหมายคณบดี/ผูอํ านวยการ/
สถาบั น /สํ านั ก แจ ง ข อ มู ล มายั ง กองกลาง มอบหมายกองกลางโดยงานบุค คลทํ า การรวบรวม/
ประมวลผล/สรุป และนํามาปรับปรุงแบบประเมินฉบับใหม
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 11
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มติที่ประชุม
ที่ประชุมเห็นชอบกับขอเสนอที่ใหหัวหนาสวนราชการไดแจงขอมูลเกี่ยวกับความตองการ
ปรับปรุงแกไขแบบประเมินแลวนําสงมาที่กองกลาง โดยงานบุคคลทําการรวบรวม/ประมวลสรุป และ
ปรับปรุงแบบประเมินนําเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา โดยใหคณะสงภายใน
เวลา 2 สัปดาห สัปดาหถัดไปใหกองกลางประมวลนําเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยตอไป

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่ 4.1 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะครุศาสตร
สาระสําคัญโดยยอ
1. วันที่ 2529 เมษายน 2554 ฝายฝกประสบการณจัดอบรมการเตรียมความพรอ ม
ใหกับนักศึกษาชั้นปที่ 5 กอนออกฝกประสบการณ โดยเชิญวิทยากรอาจารยภายในมหาวิทยาลัยและ
บุคคลากรภายนอกมาอบรมใหความรูแกนักศึก ษา ก อนออกฝกประสบการณในวันที่ 16 พฤษภาคม
2554
2. วันที่ 26 เมษายน 2554 เปนการสอบสัมภาษณนักศึกษารอบที่ 2 มีนักศึกษามาสอบ
สัมภาษณในอันดับแรกของคณะครุศาสตรซึ่งสมัครไวจํานวน 687 คนมาสอบจํานวน 557 คน ขาดสอบ
จํานวน 130 คน ซึ่งอยูระหวางดําเนินการตรวจในรายวิชาวัดแววความเปนครู
3. วันที่ 1 4 พฤษภาคม 2554 คณาจารยคณะครุศาสตรจํานวน 15 คน จะเดินทางไปยัง
วิทยาลัยครูหลวงพระบาง เพื่อหารือเรื่องความรวมมือตอยอดจากคณะวิทยาศาสตรที่ไดดําเนินการติดตอ
ไวแลวในเบื้อ งตนเพื่อ ใหมี ความรวมมือ เพื่อหากิจ กรรมตอ ยอดครูที่ วิทยาลัยครูห ลวงพระบางไดม า
พัฒนาในเรื่องสื่อ และศึกษาเรียนรูในโรงเรียนสาธิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เปน
เวลาประมาณ 710 วัน
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.2 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
สาระสําคัญโดยยอ
หลักสูตรสหวิทยาการอิสลาม โดยรองคณบดีฝายวิชาการ คณะมนุษยศาสตรฯ ขอยืนยันวา
ไดจัดทํา มคอ. 2 เสร็จเรียบรอยแลว คาดวาจะขออนุญาตเปดสอนไดทันปการศึกษา 2555
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 4.3 เรือ่ งนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
สาระสําคัญโดยยอ
1. นักศึกษาออกฝกประสบการณตั้งแตวันที่ 1 มีนาคม ถึง 20 พฤษภาคม 2554 ระหวาง
นี้อาจารยอาจจะตองใชรถมหาวิทยาลัยเพื่อนิเทศนักศึกษา
2. วันที่ 26 เมษายน 2554 ทําการสอบสัมภาษณนักศึกษาอันดับที่ 1 มีนักศึกษาจํานวน
221 คน อันดับที่ 2 จํานวน 90 คน
3. การหารือรวมกับอาจารยเกี่ยวกับการที่มีนักศึกษาสมัครเรียนจํานวนนอยลง ซึ่งคณะได
จัดทําหลายรูปแบบแลวรวมทั้ งใหอ าจารยเดินสํารวจเพื่อ พูดคุยและประชาสัมพันธกับนักศึกษาดวย
ตนเอง ในการนี้ไดจัดทําโบวชัวรและทําการประชาสัมพันธเพิ่มใหมากยิ่งขึ้นดวย
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.4 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สาระสําคัญโดยยอ
1. การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
การพัฒนาหลักสูตร จํานวน 3 หลักสูตร คือ
1. หลักสูตร ทล.บ. การงานอาชีพและเทคโนโลยี
2. หลักสูตร วท.บ.พืชศาสตร
3. หลักสูตร วท.ม.วิทยาศาสตรศึกษา
การปรับปรุงหลักสูตร จํานวน 10 หลักสูตร คือ
1. ทล.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2. วท.บ.เกษตรศาสตร
3. วท.บ. ชีววิทยาประยุกต
4. วท.บ.เคมี
5. วท.บ.ฟสิกส
6. วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ
7. วท.บ.สาธารณสุขชุมชน
8. วท.บ.อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
9. วท.บ.คหกรรมศาสตรทั่วไป
10.วท.บ.วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร
สวนหลักสูตรที่ผานการเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยไมไดนํามากลาวถึง ซึ่งยังเหลืออีกจํานวน
10 หลักสูตรที่ อยูระหวางการพั ฒนาคาดวาจะนําเขาสภาวิชาการทันในป 2554 เพื่อ จะใหส ามารถเปดรับ
นักศึกษาทันในป 2555
2. ความก า วหน า ในการของบสนั บ สนุ น DPL สํ า นัก งบประมาณไดแ จ ง ให คณบดี ค ณะ
วิทยาศาสตรฯ ไดดําเนินการแกไขโดยลดจํานวนวงเงินลงและลด VAT ลง เหลือวงเงินประมาณ 1,700,000
บาทใหเสนอไปใหมทั้งที่ สกอ. และสํานักงบประมาณแลวคาดวาจะไดรับการสนับสนุนทั้งหมด
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3. การดําเนินงานตามมติของสภามหาวิท ยาลัยเกี่ยวกั บเรื่องวิศวกรรมไฟฟา ในวันที่ มีก าร
สัมภาษณไดเชิญผูสมัครเรียนเขามาทั้งหมดจัดทําในภาคเชาและภาคบาย เพื่อชี้แจงใหทราบวาสาขานี้ไมไดมี
การนําเสนอหลักสูตรไปรับรองปริญญาจากนั้นไดเสนอใหอาจารยชาญณรงค นอยบางยางไดชี้แจงรายละเอียด
กับนักศึกษาและมีเอกสารใหกับนักศึกษาหรือผูสมัครเรียนลงลายมือชื่อโดยมีขอความใหรับทราบวาหลักสูตรนี้
เปนไปตามเกณฑมาตรฐานของ สกอ. แตเนนในเรื่องของวิศวกรรมไฟฟาในสาขาอิเล็กทรอนิกส ซึ่งไดสอบถาม
เพื่อทบทวนวาไดเขาใจตรงกันหรือไม มีใครตองการจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม ซึ่งนักศึกษาก็ไมมีผูสงสัยหรือ
สอบถามแตอยางใด ในการนี้ไดมีการอัดเทปและวิดีโอไวดวย ในสวนของเอกสารใหนักศึกษาไดรับทราบได
จัดทํา 2 ใบ โดยใหนักศึกษาเก็บสวนหนึ่งไวและอีกสวนหนึ่งไดใหสาขาวิชาเปนผูเก็บไว
4. วันที่ 25 เมษายน 2554 มีการประชุมเพื่อซักซอมความเขาใจในการปฏิบัติหนาที่ในพิธีรับ
พระราชทานปริญญาบัตรลวงหนาในสวนที่คณะวิทยาศาสตรฯ รับผิดชอบ
5. กิจกรรมที่จะเพิ่มยอดนักศึกษาในวันที่สัมภาษณ พบวา มีเด็กขาดไปจํานวน 1015 เปอรเซ็นต
สวนที่ทําไดคือใหเปดรับสมัครรอบที่ 3 รวมถึงวิธีการที่จะคัดเลือกนักศึกษาที่พลาดหวังจากคณะครุศาสตร
รวมทั้งที่เลือกอันดับ 3 ดวย ทั้งนี้คณะไดจัดทําโบวชัวรและอาจารยทําประชาสัมพันธเพื่อแนะนําแกนักศึกษา
ในการเลือก และการแกไขปญหาระยะยาวไดวางแผนกับคณะในการรณรงคและทําการประชาสัมพันธกั บ
โรงเรียนโดยตรงและออกสื่ออื่นๆ อาทิ วิทยุชุมชนหรือเอทีวี ในการดําเนินการแกไขตอไป
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.5 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา
สาระสําคัญโดยยอ
 ไมมี 
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
 ไมมี 

ระเบียบวาระที่ 4.6 เรื่อ งนําเสนอเพื่อ ทราบจากผูอํานวยการสํานัก วิท ยบริก ารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
สาระสําคัญโดยยอ
วันที่ 20 เมษายน 2554 ไดเขารวมประชุมชี้แจงเรื่องฐานขอมูลของนักศึกษา โดยในปนี้
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จะมีก ารปรับปรุง โครงสรางของฐานขอมู ลโดยเพิ่ ม
สาระสําคัญในเรื่องฟวรูปภาพของนักศึกษา ดังนั้นมหาวิทยาลัยจะตองสงฟวรูปภาพของนักศึกษาทุกคน
ที่จะเขาศึกษาในมหาวิทยาลัยโดยมีขนาด 200 X200 ฟกเซลล ความละเอียด 300 dpi และมีการ
ปรับปรุงดาตาดิชชันนารีคําอธิบายในบางฟวของฐานขอมูลบุคลากร เพราะเนื่องจากมหาวิทยาลัยมีการ
ปรับระบบบริหารราชการใหมจากซีเปนแทง ดังนั้น สกอ. จะมีฐานขอมูลที่มหาวิทยาลัยเคยจัดสงทุกป
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มี ฟ ว การปรั บ ปรุ ง ฐานข อ มู ล อยู ต ลอด ซึ่ ง มี ค ณะกรรมการจากหลายมหาวิ ท ยาลั ย เช น
มหาวิทยาลัยมหิดลไดสอบถามวาทําไมไมใหลิงคขอมูลจากทะเบียนราษฎรโดยตรง ไดรับคําชี้แจงวา
จากเดิมไมมีฟวรูปภาพในฐานขอมูลของ สกอ. เนื่องจากปที่ผานมามีเรื่องของนักศึกษาตีกันจํานวนมาก
แลวมีการขอขอมูลนักศึกษา ซึ่งมหาวิทยาลัยไมมีรูปนักศึกษาใหในฐานขอมูลประวัติ จึงไดขอเพิ่มโดย
ในการนี้จะตอ งไลทเปนซีดีจัดสงใหอีกดวย เนื่องจากขนาดรูปเมื่อรวมแลวมีจํานวนใหญมากจึงตอ ง
จัดสงเปนดีวีดีใหอีกครั้ง โดยปกติมหาวิทยาลัยจะจัดสงผานออนไลตอยูแลว สาระสําคัญคือการปรับ
รูปแบบแลวเปนที่กังวลของหลายมหาวิทยาลัยซึ่งบางครั้งระบบฐานขอมูลไมรองรับ
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.7 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
สาระสําคัญโดยยอ
ประกาศมหาวิท ยาลัยราชภัฏพระนครศรีอ ยุธยา เรื่อ ง เกณฑ ม าตรฐานของหลัก สูต ร
ฝกอบรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ดวยสถาบันวิจัยและพัฒนาไดดําเนินการเรื่องดังกลาว
และในวันที่ 25 เมษายน 2554 ไดเรียนเชิญคณะทั้ง 4 คณะซึ่งไดรับความรวมมือจากคณะครุศาสตร
คณะวิทยาศาสตรฯ และคณะวิทยาการจัดการ เขามารวมพิจารณาในสวนของเกณฑมาตรฐานตางๆ
นางเกษรา ศรีวิเ ชียร หัวหนาสํ านักงานสถาบันวิจัยและพัฒนา กลาววา จากการที่
มหาวิทยาลัยมอบหมายใหสถาบันวิจัยและพัฒนา ศึกษารวบรวมเกี่ยวกับเกณฑมาตรฐานของหลักสูตร
ฝกอบรมเพื่อนํามาพัฒนาเปนเกณฑมาตรฐานของหลักสูตรฝกอบรมของมหาวิทยาลัย และใหรวบรวม
ขอมูลโครงการฝกอบรมที่ผานมา โดยรวบรวมตัวอยางเกณฑมาตรฐานจากสถาบันตางๆ ที่ทําไวเพื่อ
จัดทํา (ราง) นําเรียนรองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ และปรับแกตามที่ทานไดใหคําแนะนํา
และไดนําเสนอในการประชุมรวมกับคณบดีในวันที่ 25 เมษายน 2554 เวลา 18.00 น. เพื่อพิจารณา
รวมกันอีกครั้งหนึ่ง โดยจะนําเสนอมหาวิทยาลัยพรอมดวยรายละเอียดหลักสูตรฝกอบรมที่มหาวิทยาลัย
ไดจัดทําไปแลวซึ่งอยูระหวางดําเนินการรวบรวมขอมูลยอนหลังตั้งแตปงบประมาณ 2551 คาดวาจะแลว
เสร็จตามกําหนดภายในวันที่ 30 เมษายน 2554
รองอธิ การบดี ฝา ยวิจัยและบริการวิช าการ กลาววา เนื่องจากไมไดอยูในการประชุม
จนถึงชวงทายของการประชุม แตพบวามีขอสังเกตเพิ่มเติม คือ 1. การทํามาตรฐานหลักสูตรไมควรมี
เกณฑการประเมินเพราะการทําหลักสูตรตองมีทุกประเด็น 2. จะตองมีตัวเพิ่มอีกหรือไม เชน มีเนื้อหา
และมีวิธีการฝกอบรมหรือไมเนื่องจากเวลาพิจารณาจากโครงการจะเขียนวา “ในการอบรมหลักสูตร.....มี
วิธีก ารฝก อบรมทําอยางไร เชน ศึกษา/บรรยาย/แจกเอกสาร เปนตน และคาใชจายควรมี อะไรบาง
3. เมื่ออบรมหลักสูตร.....ประโยชนที่คาดวาจะไดรับคืออะไร
นางเกษรา ศรีวิเชี ยร หัวหนาสํา นักงานสถาบันวิจัยและพัฒนา กลาววา ที่ทานไดให
ขอ สั ง เกตไวเ บื้ อ งตนในเรื่อ งงบประมาณ ในที่ ป ระชุม โดยคณบดีไ ดใ หขอ สัง เกตเกี่ ยวกั บ เรื่อ งของ
งบประมาณที่พิจารณารวมกันชวงแรกไมมีปรากฏ และในสวนของเนื้อหามีการปรับแกโดยใหระบุ
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เนื้อหาหลักสูตรภาคทฤษฎีและปฏิบัติรวมทั้งจํานวนระยะเวลาที่มีการปรับเพิ่มในชวงทายหลังจากที่ทาน
ไดใหขอสังเกตเรื่องงบประมาณ
รองอธิการบดีฝา ยวิจัยและบริการวิชาการ กลาววา ตองการใหคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยไดใหขอ สัง เกตเพื่ อปรับ รายละเอี ยดลงไป เพื่อ ใหครอบคลุม และสามารถใชรวมกันได
สมบรูณ
อธิการบดี กลาววา สถาบันวิจัยแจงใหทราบเบื้องตนถึงการดําเนินการ และหลังจากนี้จะ
นําเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอีกครั้งหนึ่ง ในสวนความคิดเห็นและขอสังเกตมอบหมาย
สถาบันวิจัยและพั ฒนานําขอ สังเกตไปดําเนินการเพิ่ม เติม ตอ ไป และเจตนาที่ ใหดําเนินการในเรื่อ ง
ดังกลาว คือ
1. การที่มหาวิทยาลัยมอบหมายใหสถาบันวิจัยและพัฒนาเปนหนวยงานหลักในการจัดทํา
เกณฑมาตรฐานของหลักสูตรฝกอบรม มีหนาที่หลักและรับผิดชอบหลักในสวนของการดําเนินการดังนั้น
จะตองมีระบบในการใหบริการวิชาการที่เปนมาตรฐาน จึงถือวาเปนความเชี่ยวชาญของสถาบันวิจัยและ
พัฒนา ที่ตองศึกษา คนควา ตองรวบรวมขอมูลเพื่อใหเกิดความรูความเชี่ยวชาญ เพื่อที่จะนําเสนอได
อยางมีเหตุมีผลโดยคณะกรรมการบริหารจะเปนผูพิจารณาใหความเห็นชอบ
2. ในการกําหนดเกณฑมาตรฐานควรกําหนดหลักเกณฑใหละเอียด มีความชัดเจน เปน
รูปธรรม เมื่อนําไปใชในการตรวจสอบจะสามารถทําไดงาย และมีขอเสนอวา (ราง) เกณฑมาตรฐานของ
หลักสูตรฝกอบรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ยังคงกวางไปควรมีความชัดเจนมากกวานี้โดย
พิจารณาดูจากหลักสูตรอบรมตางๆ ที่มีอยูวามีประเด็น มีขอที่จะตองพิจารณาอยางไรบาง และที่สําคัญ
ที่สุดคือตัวชี้วัดและเปาหมายของมหาวิทยาลัยคืออะไร ควรเนนน้ําหนักของตัวชี้วัดเปนเรื่องสําคัญ
3. เกณฑม าตรฐานของหลัก สูตรฝกอบรมคราวนี้เนื่องจากเปนเรื่องการพัฒ นาครั้ง แรก
จึงยังไมสมบูรณแตใหมีจุดเริ่มตนขึ้นกอน
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.8 เรื่องนําเสนอเพือ่ ทราบจากผูอ ํานวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
สาระสําคัญโดยยอ
 ไมมี 
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
 ไมมี 
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ระเบียบวาระที่ 4.9 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี
สาระสําคัญโดยยอ
1. สํานักเสริม ศึก ษาและบริการสัง คม หนัง สือเลขที่ ศธ 0516.34/ว 889 ลงวันที่ 11
เมษายน 2554 เรื่อ ง ขออนุมั ติใหบุคลากรเขารวมโครงการฝก อบรม หลัก สูตร “การบริห ารงาน
อุดมศึกษาระดับสูง” รุนที่ 1
2. สํานัก ศิล ปากรที่ 3 พระนครศรีอยุธยา หนัง สือ เลขที่ วธ 0417/737 ลงวันที่ 12
เมษายน 2554 เรื่ อ ง ขออนุ ญ าตใช พื้ น ที่ ทํ าการขุด แต ง ออกแบบบู ร ณะและปรั บ ปรุ ง ภูมิ ทั ศ น
โบราณสถาน
3. การใชพื้นที่ทําการขุดแตงออกแบบบูรณะและปรับปรุงภูมิทัศนโบราณสถาน
4. การก อ สร า งอาคารเรี ย นคณะมนุ ษ ยศาสตร แ ละสั ง คมศาสตร จํา นวน 1
อาคาร ขอนําเสนอเปนวาระเพื่อพิจารณา ในระเบียบวาระที่ 5.6
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.10 เรือ่ งนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีและผูชวยอธิการบดี
ระเบียบวาระที่ 4.10.1 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝายบริหาร
สาระสําคัญโดยยอ
ไมมี
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
ไมมี

ระเบียบวาระที่ 4.10.2 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา
สาระสําคัญโดยยอ
1. Gyeongju University มี ความประสงคขอทํ าบันทึก ความเขาใจกั บ มหาวิท ยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พรอมทั้งเยี่ยมชมมหาวิทยาลัย ในวันที่ 30 เมษายน 2554
อธิ ก ารบดี กล า วว า เนื่ อ งจากเป น ความสั ม พั น ธ ดั้ ง เดิ ม โดยจุ ด เริ่ ม ต น คื อ
คณะมนุษยศาสตรฯ มอบหมายใหคณะมนุษยศาสตรฯ เปนหลักในการพบปะตอนรับตามกําหนดการใน
ครั้งนี้ ผนวกกับคณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการทองเที่ยว มอบหมายผูบริหารของทั้ง 2 คณะอยู
รวมพบปะผูบ ริห ารของ Gyeongju University เพื่ อ ที่ จ ะไดห ารือ การทํ าความรว มมื อ หรือ การ
แลกเปลี่ยนต อ ไป และมอบหมายรองอธิก ารบดีฝายวางแผนและพั ฒ นาเปนผูป ระสานงาน และ
มอบหมายรองอธิ ก ารบดี ฝ า ยบริห ารและผูอํ า นวยการกองกลางร ว มให ก ารต อ นรั บ และอํ า นวย
ความสะดวก
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2. Elite StudyInTaiwan (ESIT) เปนหนวยงานที่อยูในกระทรวงศึกษาธิการของประเทศ
ไตหวัน มีหนาที่ใหขอมูลและสนับสนุนเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนในระดับนานาชาติ ไดสงหนังสือมาโดยมี
วัตถุประสงคเพื่อที่จะประสานงานเกี่ยวกับสถาบันในประเทศไตหวันที่ไดมาตรฐานที่มีชื่อเสียงเพื่อใหมี
การแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน ขอแจงใหทราบเพื่อที่คณะหรือหนวยงานใดที่มีความประสงคที่จะมีการ
แลกเปลี่ยนโดยเฉพาะระดับนักศึกษาหรือเจาหนาที่ไมวาจะเปนการศึกษาตอหรือการแลกเปลี่ยนทาง
วิชาการโดยเฉพาะงานวิจัย โดยสามารถติดตอสอบถามไดที่ฝายวิเทศสัมพันธ
3. วันที่ 26 เมษายน 2554 ไดเ ขา รวมประชุม เกี่ ยวกั บ การการขับ เคลื่อ นการปฏิรู ป
การศึกษาในทศวรรษที่ 2 ในการประชุมซึ่งจัดขึ้นที่ศูนยประชุมแหงชาติสิริกิติ์
4. โครงการเตรี ย มปรั บ ปรุ ง อาคารซึ่ ง งบประมาณของการถมบ อ ได รั บ อนุ มั ติ จ าก
สภามหาวิท ยาลัยแลว โดยนําเสนอเพื่ อ ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิท ยาลัย
ดําเนินการดวยวิธีพิเศษในวาระเพื่อพิจารณาตอไป
5. การปรับปรุงโครงสราง กองนโยบายและแผนมีการปรับเปลี่ยนบุคลากรบางสวน โดย
เดิมนายสราวุธ คําสัตย เจาหนาที่งานประกันคุณภาพปจจุบันไดขอโอนยายมาสังกัดในกลุมงานกิจการ
คณะกรรมการ โดยกลุมงานประกันคุณภาพมีนางสาวเบญจลักษณ ชิดชาญชัย เปนผูรับผิดชอบงาน
แทนรวมทั้งเจาหนาที่อื่นสนับสนุนจะมีการเรียกประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพเพื่อแจงใหทราบ
ถึงปฏิทิน วิธีการและขั้นตอนตางๆ รวมทั้งสรุปงานตางๆ ที่ตองดําเนินการภายในระยะเวลาที่เหลือ
จึงขอเรียนใหทราบเพื่อการประสานงานตอไป
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.10.3 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝายวิชาการ
สาระสําคัญโดยยอ
1. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตไดรับความเห็นชอบแลว
2. กองบริก ารการศึก ษาจะจัดอบรมเชิงปฏิบัติการตัวชี้วัดเกี่ยวกับ เรื่อ งการใหความรู
PMQA เกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาหลักสูตรภายหลังจากวันที่ 4 พฤษภาคม 2554 จะมีหนังสือแจงไปยัง
หนวยงานตางๆ ซึ่งแนวทางการพัฒนาหลักสูตรและการเสนอหลักสูตรมีประกาศเดิมอยูจํานวน 2 ฉบับ
และไดรับบันทึกขอความจากอธิการบดีอีก 1 ฉบับ ซึ่งเปนเรื่องเกี่ยวกับขั้นตอนการเสนอหลักสูตรตอสภา
มหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ พิ จ ารณา การดํ า เนิ น การที่ ผ า นมาซึ่ ง ทางสาขาวิ ช านํ า หลั ก สู ต รเสนอขึ้ น มาที่
คณะกรรมการประจําคณะแลวทางคณะยังตองประสานงานโดยใสรายละเอียดหรือตรวจสอบตามแนว
ปฏิบัติที่ไดเ สนอไวตามประกาศที่ ไดกําหนด ซึ่งมี คณะวิทยาการจัดการที่จัดสงขอมู ลมาโดยละเอียด
ซึ่ง แบบฟอรมขั้นตอนกระบวนการไดนํามาจากแผนผัง ที่ มหาวิท ยาลัยกําหนด เมื่ อมี ก ารเรง รัดการ
ดําเนิ นการมากทํ าใหมี ขอ ผิด พลาดไดงา ย ซึ่ ง ไดเ ตรียมการจั ดประชุม ให ความรูกั บ อาจารยที่ เ ป น
กรรมการพั ฒ นาหลั ก สู ต รอยู ใ นขณะนี้ และทั้ ง 4 คณะมี ห ลั ก สู ต รที่ ผ า นความเห็ น ชอบจาก
สภามหาวิทยาลัยแลว ดังนั้นขอมูลที่จะขึ้นสภาวิชาการตอไปตองมีความเรียบรอยเปนไปตามเกณฑหาก
ไมครบถวนจะถูกสงกลับคืน
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3. หลักสูตรบัณฑิตศึกษาควรที่จะตองปรับปรุงหลักสูตรแลวรวมถึงศักยภาพดวย
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.10.4 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ
สาระสําคัญโดยยอ
1. ระบบการประเมินศักยภาพผลงานวิจัยของสถาบันอุดมศึกษาไทย ตามที่สํานักงาน
คณะกรรมการการอุ ดมศึกษา (สกอ.) ไดดําเนินโครงการนํารอ งประเมินศัก ยภาพผลงานวิจัยของ
สถาบั นอุ ด มศึก ษารวมทั้ ง สิ้ น 47 สถาบั น จํ า นวน 144 หนว ยการประเมิ น มหาวิ ท ยาลั ยราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา ไดเขารวมโครงการนํารองฯ เครือขายบริหารการวิจัยภาคกลางตอนบนในกลุม ข.
(สถาบันที่ เ นน การผลิต บัณฑิ ตระดับ ปริญ ญาตรี ) โดย สกอ. ไดเ ลื อ กสุ ม การประเมิ น 3 คณะ คื อ
คณะวิท ยาการจัดการ คณะวิท ยาศาสตรและเทคโนโลยี และคณะมนุษยศาสตรและสัง คมศาสตร
ซึ่งในอนาคตทุกสถาบันอุดมศึกษาไทยตองใชระบบการประเมินศักยภาพผลงานวิจัย เพื่อเปนขอมูลให
แตละมหาวิทยาลัยไดรูสถานะของตนเอง
2. ข อ เสนอโครงการทุ น สํา นั ก งานคณะกรรมการการอุ ด มศึ ก ษา ตามที่ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดใหมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา นํางบประมาณที่เหลือจาก
การใหทุนศึกษาตอระดับปริญญาเอกและทุนการทําวิจัยตางประเทศ จํานวน 2,270,000 บาท (สองลาน
สองแสนเจ็ดหมื่นบาทถวน) พิจารณาทําโครงการตามขอเสนอของ สกอ. จํานวน 2 โครงการ
2.1 โครงการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนเพื่อรองรับการรวมกลุม
ประชาคมอาเซียน จํานวน 400,000 บาท (สี่แสนบาทถวน)
2.2 โครงการวิจัยรวมเชิงบูรณาการ จํานวน 1,870,000 บาท (หนึ่งลานแปดแสนเจ็ด
หมื่นบาทถวน) ซึ่งแยกออกเปน 3 โครงการ จํานวน 6 เรื่อง คือ
 โครงการพัฒนาครูของครูโดยผานโครงการวิจัยดานภูมิปญญาทองถิ่น ของคณะ
ครุศาสตรจํานวน 1 เรื่อง
1) การจัดการความรูภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อการพัฒนาสมรรถนะครูของครู
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
 โครงการบูรณาการการวิจัยจากฐานภูมิปญญาสูนวัตกรรมดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจํานวน 2 เรื่อง
1) การใช เทคโนโลยี สารสนเทศและคอมพิวเตอรในการสรา งรูปแบบของ
โบราณสถาน : กรณีศึกษาวัดบรมพุทธาราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
2) ยากันยุงขี้ชาง
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 โครงการสรางโจทยวิจัยที่สอดคลองกับภูมิปญญาทองถิ่น ของคณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีจํานวน 1 เรื่อง คณะวิทยาการจัดการจํานวน 1 เรื่อง และสถาบันอยุธยาศึกษาจํานวน
1 เรื่อง
1) การพัฒนาการผลิตปลาตากแหงโดยใชสารสกัดจากธรรมชาติ
2) การพัฒนาโจทย วิจัยชุ ดโครงการวิจัย บูรณาการภูมิ ปญญาทองถิ่น เพื่อ
พัฒนาชุมชน ตําบลสามบัณฑิต อําเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
3) โครงการหวงโซคุณคา (Value Chain) การทองเที่ย วเทศบาลตํา บล
บานแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
สําหรับโครงการวิจัยรวมเชิงบูร ณาการ สกอ. จะประกาศผลวันที่ 2 พฤษภาคม 2554
ในป 2555 ทาง สกอ. มีงบประมาณใหดําเนินงานตอไปอีก ขอใหทุกคณะไดเตรียมการลวงหนา
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.10.5 เรือ่ งนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา
สาระสําคัญโดยยอ
1. ฝายกิจการนักศึกษาจัดทบทวนพระราชทานปริญญาบัตรในวันที่ 2 พฤษภาคม 2554
จะจัด การประชุม คณะกรรมการทั้ ง หมดเพื่ อ รับ ทราบและทํ าความเข าใจตรงกั น และวัน ที่ 34
พฤษภาคม 2554 จะทบทวนการซอมอาจารยตนแบบ
2. สถาบั น อยุ ธ ยาศึ ก ษาได มี ห นั ง สื อ กํ า หนดการแจกให กั บ คณะกรรมการบริ ห าร
มหาวิ ท ยาลั ย ในวั น ที่ 2829 เมษายน 2554 จะมี พิ ธี บ รรพชาอุ ป สมบทหมู เ ฉลิ ม พระเกี ย รติ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว หากทานใดไมสามารถรวมขบวนแหไดขอใหสงตัวแทนเขารวมพิธีแหและ
แจงสถาบันอยุธยาศึกษาดวยจักเปนพระคุณยิ่ง และขอเชิญผูบริหารรวมงานในครั้งนี้ดวย จึงขอเรียน
เชิญไว ณ โอกาสนี้
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 4.10.6 เรื่องนําเสนอเพือ่ ทราบจากผูชวยอธิการบดีฝายบริหาร
สาระสําคัญโดยยอ
วันที่ 26 เมษายน 2554 ไดรับมอบหมายเขารวมประชุมโครงการลดอุบัติเหตุบนทองถนน
โดยกรมตํารวจ มีจํานวน 3 จังหวัดที่ เขารวมประชุม สัม มนา คือ จัง หวัดพระนครศรีอยุธยา จัง หวัด
อ า งทอง และจั ง หวั ด ลพบุ รี ซึ่ ง มี คุ ณ โกสิ น ทร หิ น เทา และที ม งานคณาจารย นั ก วิ จั ย จาก
มหาวิทยาลัยมหิดลไดขอสรุปวา งานที่ผานมาอุบัติเหตุบนทองถนนลดลงไดจริงจากเทศกาลเดิมหรือ
รวมทั้งปแตยังเปนการแกปญหาที่ปลายเหตุ สาเหตุเนื่องจากสถิติที่โรงพยาบาลกับที่วัดอยูในชวงอายุ
1525 ป ซึ่งที่ประชุมพิจารณาวาเกิ ดจากปญหาพฤติกรรมของคนคือ 1. วัยรุน 2. สิ่งแวดลอม เชน
ถนนโคง ทางแยก 3. ผูผลิตสินคาคือการโฆษณาความเร็วของรถ ทําใหเกิดปญหา ที่ประชุมพิจารณา
วาการบูรณาการทางความคิดที่จะแกปญหาเพื่อลดอุบัติเหตุทางทองถนน เนื่องจากผลเสียหายที่เกิดขึ้น
ในระบบนี้ตอปมีมูลคามากกวาหนึ่งแสนลานบาท และไมมีผูที่รับผิดชอบที่แนนอนทําใหฐานขอมูลที่ได
ไมตรงกันผลจากการประชุมสรุปไดวาจะเปนการผลักดันใหกับรัฐบาลที่จะมอบหมายใหหนวยงานใดเปน
ผูรับผิดชอบในเรื่องดังกลาวอยางแทจริงในการประสานงาน จากการเขารวมประชุมสัมมนาในครั้งนี้มี
ในสวนที่มหาวิทยาลัยตองมีสวนเกี่ยวของคือเด็กที่บาดเจ็บและตายวัยชวงอายุ 1525 ป เปนชวงอายุที่
อยูระหวางกําลังศึกษาในมหาวิทยาลัยและในระดับมัธยมศึกษา ซึ่งพิจารณาในเรื่องดังกลาวเห็นควร
ดําเนินการดังนี้ 1.ประสานงานกับฝายกิจการนักศึกษาในทุกภาคการศึกษาควรเชิญตํารวจมาใหความรู
และอบรมเรื่องวินัยการจราจร 2. ผลักดันใหพื้นที่มหาวิทยาลัยบังคับใสหมวกนิรภัยรอยเปอรเซ็นต
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องนําเสนอเพื่อพิจารณา
ระเบี ย บวาระที่ 5.1 ขอความเห็ น ชอบ(ร า ง) ระเบี ย บมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา วาดวยการดําเนินการและการหาผลประโยชน ของศูนยฝกปฏิบัติการ
วิชาชีพธุรกิจ (อาคารสวนหลวง)
สาระสําคัญโดยยอ
จากมติที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริห ารมหาวิ ท ยาลั ย ครั้ ง ที่ 2/2554 วัน อั ง คารที่ 25
มกราคม 2554 เรื่อง (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวยการดําเนินการและ
การหาผลประโยชน ของศูนยฝกปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ (อาคารสวนหลวง) ทางคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย ไดเสนอแนะใหมีขอแกไขรางระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ทางศูนยฝกปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ
(อาคารสวนหลวง) ไดดําเนินการแกไขเบื้องตน ตามที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยใหขอเสนอแนะ
ในเรื่องดังกลาวเรียบรอยแลว
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ขอกฎหมาย
1. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 13 นอกจากเงินที่กําหนดไว
ในงบประมาณแผนดินมหาวิทยาลัยมีอํานาจในการปกครอง ดูแล และจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสิน
ของมหาวิทยาลัย
2. พระราชบั ญ ญั ติม หาวิท ยาลั ยราชภัฏ พ.ศ. 2547มาตรา 15 บรรดารายไดแ ละ
ทรั พ ย สิ น ของมหาวิ ท ยาลั ย จะต อ งจั ด การเพื่ อ ประโยชน ภ ายใต วั ต ถุ ป ระสงค ข องมหาวิ ท ยาลั ย
ตามมาตรา 7
ขอเสนอ / ญัตติ
ขอความเห็ น ชอบ(ร า ง) ระเบี ย บมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรี อ ยุ ธ ยา ว า ด ว ย
การดําเนินการและการหาผลประโยชน ของศูนยฝกปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ (อาคารสวนหลวง)
มติที่ประชุม
มติเ ห็นควรใหป รั บ แก ไข โดยมอบหมายนายจิร ศัก ดิ์ ชุม วรานนท รองอธิก ารบดีฝา ย
วางแผนและพั ฒนา และ รศ.ดร.นพวรรณ ธีระพันธเจริญ คณบดีคณะวิท ยาศาสตรและเทคโนโลยี
ชวยตรวจสอบขอซักถามและขอสังเกตในประเด็นตางๆ เพื่อปรับปรุงแกไขตอไป

ระเบียบวาระที่ 5.2 ขอเสนอคณะกรรมการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรหมวดศึกษาทั่วไป
สาระสําคัญโดยยอ
ตามที่ ห ลั ก สู ต รหมวดวิ ช าศึ ก ษาทั่ ว ไป หลั ก สู ต รปรั บ ปรุ ง พ.ศ. 2554 ได รั บ ทราบ
การใหความเห็ นชอบจากคณะกรรมการอุ ดมศึก ษา เมื่ อ วั นที่ 17 กุ ม ภาพั นธ พ.ศ. 2554 แลวนั้ น
คณะกรรมการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรหมวดศึกษาทั่วไป ไดมีการประชุมครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 18
เมษายน 2554 เพื่อหารือแนวทางการบริหารหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไปใหเปนไปตามวัตถุประสงค
ของหลักสูตรและสามารถพัฒนาคุณลักษณะของบัณฑิตใหเปนไปตามมาตรฐานผลการเรียนรูที่กําหนด
รายละเอียดดังเอกสารแนบ
ขอกฎหมาย
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มาตรา 31 (1) อธิการบดีมีอํานาจ
และหนาที่ บริหารกิจการของมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศและขอบังคับ
ของทางราชการและของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ใหสอดคลองกับนโยบายและวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัย
ขอเสนอ / ญัตติ
ขอเสนอคณะกรรมการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรหมวดศึกษาทั่วไป
มติที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรหมวดศึกษาทั่วไปมีอํานาจหนาที่จัดการสวนใดใหดําเนินการทันที
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 11
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ระเบียบวาระที่ 5.3 ขอความเห็นชอบการจางปรับพื้นที่ โดยวิธีพิเศษ
สาระสําคัญโดยยอ
ตามที่ม หาวิทยาลัยไดเสนอขอรับ การจัดสรรงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2554 งบกลาง รายการเงินสํารองจายเพื่ อกรณีฉุก เฉินหรือ จําเปนเพื่ อ งบประมาณกลางปใน
รายการปรับปรุงอาคาร 8 จํานวน 10,000,000 บาท ประกอบกับมติที่ประชุมการพิจารณากอสราง/
ปรับปรุง อาคาร 8 และอาคาร 9 ในวันที่ 12 เมษายน 2554 ไดเห็นชอบการปรับปรุง/กอสรางอาคาร 8
และอาคาร 9 ในวงเงินงบประมาณจํานวน 60,000,000 บาท โดยพิจารณารูปแบบรายการที่ใชพื้นที่ที่
เกี่ ยวขอ งกั บ การจัดการเรียนการสอนเปนหลัก ซึ่ งประกอบดวย สาขาวิชานาฏศิล ป และสาขาวิชา
คหกรรมศาสตร หากมีพื้นที่ใชสอยคงเหลือใหเพิ่มเติมสวนที่เปน Complex เขาไป ประกอบกับตามมติ
ที่ป ระชุม สภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้ง ที่ 4/2554 เมื่อ วันที่ 20 เมษายน 2554 ไดอ นุมั ติ
งบประมาณเพื่อปรับพื้นที่เตรียมการกอสรางอาคาร 8 และอาคาร 9 ในวงเงินงบประมาณ 1,807,200
บาท (หนึ่งลานแปดแสนเจ็ดพันสองรอยบาทถวน) โดยเบิกจายจากงบบํารุงการศึกษาคงคลัง
ขอกฎหมาย
1. พระราชบัญ ญั ติม หาวิท ยาลัยราชภัฏพระนครศรีอ ยุธยา มาตรา 31 (2) อธิก ารบดี
มีอํานาจและหนาที่ ควบคุมดูแลการเงิน การพัสดุ ของมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ
ประกาศและขอบังคับของทางราชการและของมหาวิทยาลัย
2. ระเบียบวาดวยการพัส ดุ พ.ศ. 2535 และที่ แก ไขเพิ่ม เติม สวนที่ 2 การซื้ อการจาง
ขอ 24 การจางโดยวิธีพิเศษ ที่ มีร าคาเกินกวา 100,000 บาท (3) เปนงานที่ ตองกระทําโดยเรง ดวน
หากลาชาอาจจะเสียหายแกทางราชการ
ขอเสนอ / ญัตติ
ขอความเห็นชอบการจางปรับพื้นที่ โดยวิธีพิเศษ
มติที่ประชุม
เห็นชอบอนุมัติใหดําเนินการตามระเบียบ และตองมีรายละเอียดขอเท็จจริงใหชัดเจน
อธิการบดี ใหขอเสนอแนะเพิ่ม เติม วา วิธีก ารที่จะปฏิบัติใหถูกตองที่ สุดคือ 1. อางระเบียบ
วาดวยเรื่องใดใหเสนอขอมูลไปตามระเบียบนั้น ๆ หากทุกทานชวยกันตรวจสอบโอกาสที่จะผิดพลาดก็
จะเกิดขึ้นนอย เชน เสนอตามที่ไดนําเสนอดังกลาวนี้มติอนุมัติใชได แตเวลาเสนอขอมูลเกิดมีปญหา
ภายหลัง มีผูทักทวงขึ้นมาหากเรามีขอมูลดีตัวขอมูลที่ดีจะเปนคําอธิบายในตัวของมัน ดังเชนกรณีนี้เหตุ
คือมหาวิทยาลัยจะตองดําเนินการกอสรางหากไดรับงบประมาณจะตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 5
เดือน ถาดําเนินการซื้อปกติจะใชเวลา 4 เดือน รวมกับการกอสรางอีก 6 เดือน รวมแลว 10 เดือน แตมี
เวลาแค 5 เดือน ดังนั้นจึงไม สามารถใชวิธีปกติเ พื่อใหทันเวลาได ซึ่งขอมูลลักษณะนี้หากมีผูทักทวง
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ภายหลังเพียงสงหลักฐานใหพิจารณารายละเอียดสามารถชี้แจงไดก็ไมมีปญหา ดังนั้นควรมีขอมูลตรง
สวนไหนที่บอกไดวาตองรวดเร็ว เปนตน

ระเบียบวาระที่ 5.4 ขออนุมัติงบประมาณเพื่อออกแบบสําหรับ กอ สรางอาคาร 8 และ
อาคาร 9 และขอความเห็นชอบการจางทํารูปแบบอาคาร 8 และอาคาร 9 โดยวิธีกรณี
พิเศษ
สาระสําคัญโดยยอ
ตามที่ม หาวิทยาลัยไดเสนอขอรับ การจัดสรรงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2554 งบกลาง รายการเงิน สํา รองจา ยเพื่ อ กรณีฉุ ก เฉินหรือ จําเปน เพื่ อ งบประมาณกลางป
ในรายการปรับปรุงอาคาร 8 จํานวน 10,000,000 บาท ประกอบกับมติที่ประชุมการพิจารณากอสราง/
ปรับปรุง อาคาร 8 และอาคาร 9 ในวันที่ 12 เมษายน 2554 ไดเห็นชอบการปรับปรุง/กอสรางอาคาร 8
และอาคาร 9 ในวงเงินงบประมาณจํานวน 60,000,000 บาท โดยพิจารณารูปแบบรายการที่ใชพื้นที่ที่
เกี่ ยวขอ งกั บ การจัดการเรียนการสอนเปนหลัก ซึ่ งประกอบดวย สาขาวิชานาฏศิล ป และสาขาวิชา
คหกรรมศาสตร หากมีพื้นที่ใชสอยคงเหลือใหเพิ่มเติมสวนที่เปน Complex เขาไป ประกอบกับตามมติ
ที่ป ระชุม สภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุม ครั้ง ที่ 4/2554 เมื่อ วันที่ 20 เมษายน 2554 ไดอ นุมั ติ
งบประมาณเพื่อปรับพื้นที่เตรียมการกอสรางอาคาร 8 และอาคาร 9 ในวงเงินงบประมาณ 1,807,200
บาท (หนึ่งลานแปดแสนเจ็ดพันสองรอยบาทถวน) โดยเบิกจายจากงบบํารุงการศึกษาคงคลัง
ขอกฎหมาย
1. พระราชบัญ ญั ติม หาวิท ยาลัยราชภัฏพระนครศรีอ ยุธยา มาตรา 31 (2) อธิก ารบดี
มีอํานาจและหนาที่ ควบคุมดูแลการเงิน การพัสดุ ของมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ
ประกาศและขอบังคับของทางราชการและของมหาวิทยาลัย
2. ระเบียบวาดวยการพัส ดุ พ.ศ. 2535 และที่ แก ไขเพิ่ม เติม สวนที่ 2 การซื้ อการจาง
ขอ 24 การจางโดยวิธีพิเศษ ที่ มีร าคาเกินกวา 100,000 บาท (3) เปนงานที่ ตองกระทําโดยเรง ดวน
หากลาชาอาจจะเสียหายแกทางราชการ
3. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม สวนที่ 4
การจางออกแบบและควบคุมงาน คาออกแบบและควบคุมงาน ขอ 119 การจายเงินคาจางออกแบบ
และควบคุมงาน วงเงินงบประมาณไมเกิน 10,000,000 บาท อัตรารอยละ 2 สวนที่เกิน 10,000,000
บาท อัตรารอยละ 1.75
4. คําสั่งกรรมการสภาประจําสถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 1/2541 เรื่อง มอบ
อํานาจใหอธิการบดีอนุมัติใชเงินคงคลัง ขอ 1 ใหอธิการบดีมีอํานาจอนุมัติการใชเงินคงคลัง ไดครั้งละ
ไมเกิน 1,000,000 บาท
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ขอเสนอ / ญัตติ
1. ขออนุมัติงบประมาณเพื่อออกแบบสําหรับกอสรางอาคาร 8 และอาคาร 9 เนื่องจาก
ไม ไ ด ตั้ ง งบประมาณเพื่ อ การออกแบบไว ซึ่ ง ต อ งดํ า เนิน การตามที่ ไ ด รับ การจั ดสรรงบประมาณ
โดยขออนุมัติง บบํารุงการศึก ษาคงคลัง ในวงเงิน 1,000,000 บาท จางออกแบบเพื่อ เตรียมรูปแบบ
สําหรับการกอสราง ซึ่งหากไมมีแบบก็ไมสามารถทําการกอสรางได
2. ขออนุมัติดําเนินการซื้อจางโดยวิธีกรณีพิเศษ
มติที่ประชุม
1. เห็นชอบอนุมั ติงบประมาณบํารุง การศึก ษาคงคลัง จํานวน 1,000,000 บาท เพื่อ จาง
ออกแบบอาคาร 8 และอาคาร 9
2. เห็นชอบใหดําเนินการซื้อจางโดยวิธีกรณีพิเศษ

ระเบียบวาระที่ 5.5 การเตรียมการงานพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร
สาระสําคัญโดยยอ
ตามที่มหาวิท ยาลัยไดเรง รัดการเตรียมการงานซอ มรับ พระราชทานปริญ ญาบัตร ตามที่
ผูชวยอธิก ารบดีฝายบริห าร ไดนําเสนอแผนงานปฏิบัติก าร งานซ อมรับ ปริญ ญาบัณฑิ ต มหาบัณฑิ ต
ประจําป 2554
ขอกฎหมาย
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มาตรา 31 (2) อธิการบดีมีอํานาจ
และหนาที่ ควบคุมดูแลการเงิน การพัสดุ ของมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ
และขอบังคับของทางราชการและของมหาวิทยาลัย และมาตรา 36 ใหคณบดีเปนผูบังคับบัญชาและ
รับผิดชอบงานในคณะ
ขอเสนอ / ญัตติ
การเตรียมการงานพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร
มติที่ประชุม
งานทุกสวนที่มอบหมายใหมีชื่อผูรับผิดชอบโดยตรงใหชัดเจน ซึ่งเหตุการณบางอยางตอง
เตรียมแผนรองรับไวลวงหนาใหชัดเจน โดยที่ประชุมหารือรวมกันดังนี้
อธิ การบดี กลาววา ตามที่ม หาวิทยาลัยไดเ รง รัดในการเตรียมงานพิ ธีรับ พระราชทาน
ปริญ ญาบัตร ในการนี้เ พื่อ ตรวจสอบความพรอมในแตล ะสวนงานที่ไดรับมอบหมายวามี ปญ หาและ
อุปสรรคหรือไมอยางไร
ผูช วยอธิ การบดีฝ า ยบริหาร กลา ววา ตามที่ ไดมี ก ารกํ าหนดแผนงานปฏิบัติก าร ได
มอบหมายหัวหนาหนวยงานไปแลวนั้น มีบางงานที่ปรับปรุงแกไข วันที่ 27 เมษายน 2554 มีการติดตั้ง
ปายสําหรับถายรูปของคณะแตยังดําเนินการไมครบทั้งหมด และติดตั้งปายไวนิลถายรูปของนักศึกษาได
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กําหนดตําแหนงไวเรียบรอยแลว ในสวนของตนไมไดมอบหมายใหเลขานุการผูมานําเสนอรูปแบบใน
การจัดตกแตงตนไมเพื่อการถายรูปนําเสนอใหอธิการบดีรวมพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง นอกจากนี้ผูติดตาม
งานจะมีวิศวกรของมหาวิทยาลัยจํานวน 3 คน ชวยประสานในงานสวนตางๆ สวนแผนการจัดฉลอง
บัณฑิตมี 2 ที่ หากฝนตกจะจัดเขาหอประชุมจํานวน 70 ที่นั้งและโรงอาหารจํานวน 70 ที่นั่ง และติดตั้ง
จอ LCD ในโรงอาหาร
รองอธิการบดีฝายวิชาการ กลาววา รับผิดชอบใบปริญญาเตรียมที่จะใสปก และไดรับ
เอกสารพระบรมราโชวาทเรียบรอยแลว และจํานวนบัณฑิตรอบสุดทายไดแจงไปที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บ า นเสด็ จ แล ว ร า งคํ า กราบบั ง คมทู ล เสร็ จ เรี ย บร อ ยแล ว โดยอยู ที่ ร องอธิ ก ารบดี ฝ า ยบริ ห าร
รองอธิการบดีฝายวิชาการและผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา จํานวน 3 อัน และในสวนของรถขน
ปริญญาบัตร กองพัฒนานักศึกษาจะใหใชรถที่ไมมีเบาะ แตเห็นควรใชรถมีเบาะจํานวน 4 คันและตองมี
คุณภาพดีเนื่องจากเปนเรื่องที่สําคัญ และวันที่ 30 เมษายน 2554 จะไดรับชุดครุยบัณฑิตกิตติมศักดิ์
และจะนํามอบใหกับผูดูแลซึ่งกําหนดการบางทานไดจัดทําหนังสือแจงเรียนเชิญไปยังคณะบดีทั้ง 4 คณะ
สวนแถวบัณฑิตไดตรวจเอกสารที่จะชี้แจงในวันที่ 2 พฤษภาคม 2554 และมอบหมายใหรองอธิการบดี
ฝายวิจัยและบริการวิชาการเปนผูรับรองทานผูวาราชการจังหวัด
ผู อํ า นวยการกองกลาง กล า วว า ฝ า ยอาหารส ว นของคณะวิ ท ยาการจั ด การและ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีนําเงินไปดําเนินการเอง ไดเตรียมการสวนคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตรกั บคณะครุศาสตรและกรรมการกลางจะรับประทานอาหารทานที่กองพัฒนานัก ศึกษา
สวนอาหารเบรคจัดไวตามจุดตางๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด โดยมอบหมายใหเจาหนาที่ของแตละ
หนวยงานเปนผูดูแล ซึ่งวันที่ 28 เมษายน 2554 อาจารยจินดา นัยผองศรี เปนประธานจะดําเนินการ
ประชุมชี้แจงรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งเกี่ยวกับสวนราชการใดจะรับผิดชอบดูแลตรงจุดใด เปนตน
รองอธิ ก ารบดี ฝ า ยบริ ห าร กล า วว า มอบหมายฝ า ยอาหารในวั น รั บ จริ ง วั น ที่ 10
พฤษภาคม 2554 จะตองเตรียมอาหารเชาสําหรับกรรมการที่ตองเดินทางไปที่สวนอัมพร และอาหาร
กลางวันจะมีการวางแผนอยางไร เนื่องจากอาจารยจินดา นัยผองศรี ยังไมเคยทําเรื่องนี้ใหหารือรวมกัน
ใหชัดเจนวาจะดําเนินการอยางไร
ผูอํานวยการกองกลาง กลาววา กรณีอาหารกลางวันจะมี 2 ตัวเลือกคือจากสวนดุสิตและ
รานอาหารญี่ปุนฟูจิ
รองอธิการบดีฝายวิชาการ กลาววา ขอใหจัดอาหารใหกับผูที่ตองไปพรอมกับรถปริญญา
ซึ่งตองเดินทางแตเชา

ระเบียบวาระที่ 5.6 การกอสรางอาคารเรียนคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จํานวน
1 อาคาร
สาระสําคัญโดยยอ
ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ไดวาจาง บริษัท สแตนดารด บิลเดอร จํากัด
ดําเนินการกอสรางอาคารเรียนคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จํานวน 1 อาคาร ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ตามสัญญาจางเลขที่ 46/2552 ลงวันที่ 23 กันยายน 2552 นั้น มีความ
คืบหนาของงานกอสรางอาคารเรียนคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ดังนี้
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1. การก อสรางอาคารเรียนคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จํานวน 1 อาคาร โดย
บริษัท สแตนดารด บิลเดอร จํากัด ปจจุบันการดําเนินการกอ สรางของ บริษัท สแตนดารดบิลเดอร
จํากัด ไดมี การดําเนินงานตามสัญญาจางซึ่ งไดแบงไว 8 งวดงานตามสัญ ญา และในปจจุบันบริษัท
สแตนดารด บิลเดอร บิลเดอร จํากัด ไดมีการเบิกจายงวดงานไปแลว จํานวน 3 งวด
ตอ มา บริษัท สแตนดารด บิลเดอร จํากั ด ไดมี ก ารสง งานงวดที่ 4 เปนจํานวนเงิน
3,545,600 บาท (สามลานหาแสนสี่ห มื่นหาพั นหกรอ ยบาทถวน) และงวดงานที่ 5 เปนจํานวนเงิน
4,757,200 บาท (สี่ลานเจ็ดแสนหาหมื่นเจ็ดพันสองรอยบาทถวน) ซึ่งอยูในระหวางการดําเนินการตรวจ
รับงานในวันที่ 19 เมษายน 2554 เวลา 10.00 น. และในปจจุบัน บริษัท สแตนดารด บิลเดอร จํากัด ได
ดําเนินการกอสรางงานงวดที่ 6 เปนจํานวนเงิน 5,776,600 บาท (หาลานเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นหกพันหกรอย
บาทถวน) โดยขณะนี้ไดมีการดําเนินการกอสรางไปแลวตามที่ไดดําเนินการตรวจสอบบริเวณหนางานจริง
เปนงานแลวเสร็จ 75% งานงวดที่ 7 เปนจํานวนเงิน 4,077,600 บาท (สี่ลานเจ็ดหมื่นเจ็ดพันหกรอย
บาท ไดมีก ารดําเนินการก อ สรางไปแลวตามที่ ไดดําเนินการตรวจสอบบริเ วณหนางานจริง เปนงาน
แลวเสร็จ 80 % งานงวดที่ 8 (งวดสุดทาย) เปนจํานวนเงิน 5,776,600 บาท (หาลานเจ็ดแสนเจ็ดหมื่น
หกพันหกรอยบาทถวน) ปจจุบันไดมีการดําเนินการกอสรางไปแลวตามที่ไดดําเนินการตรวจสอบบริเวณ
หนางานจริงเปนงานแลวเสร็จ 15%
2. ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ไดวาจาง บริษัท สแตนดารด บิลเดอร
จํ า กั ด ดํ า เนิ น การก อ สร า งอาคารเรี ย นคณะมนุ ษ ยศาสตร แ ละสั ง คมศาสตร จํ า นวน 1 อาคาร
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ตามสัญญาจางเลขที่ 46/2552 ลงวันที่ 23 กันยายน 2552
สัญ ญาสิ้นสุดวันที่ 10 เมษายน 2554 ตอ มา ผูรับจางขอขยายระยะเวลาการก อ สรางอาคารเรียน
คณะมนุษ ยศาสตรแ ละสัง คมศาสตร เปน จํา นวน 45 วัน เนื่อ งจากมี ง านเพิ่ ม ตามบัน ทึ ก ขอ ความ
คณะมนุ ษ ยศาสตร แ ละสั ง คมศาสตร ลงวั น ที่ 1 เมษายน 2554 เรื่ อ ง การก อ สร า งอาคารเรี ย น
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ดังนี้
งานลดผนังหองพักอาจารย เนื่องดวยการกอสรางคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
จํ า นวน 1 หลั ง มี จํ า นวนห อ งพั ก อาจารย 4 ห อ ง ซึ่ ง ภายในห อ งพั ก อาจารย มี ก ารกั้ น ซอยห อ ง
ทางคณาจารยไดเห็นวา การกั้นซอยหองทําใหหองแคบลง และบรรยากาศไมโปรง และยังสงผลใหเสีย
พลัง งานเกี่ยวกับ เครื่องปรับอากาศมากขึ้น เนื่องจากผนัง ที่กั้นหองเรียนบัง เครื่องปรับอากาศไม โลง
การถายเทไมส ะดวก จึงมี ความเห็นวาขอใหลดผนัง กั้ นหอ งเรียน อาจารยทั้ ง 4 หอ ง และคิดงาน
เกี่ยวกับการลดผนังกั้นหองเรียนเปนงานลด
งานลดผนั ง กั้ นห อ งเรี ย นชั้ นที่ 2 เนื่ อ งจากป จ จุ บั น การเรี ย นการสอนของคณะ
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดมีจํานวนนัก เรียนมากขึ้น ทางคณะมนุษยศาสตรฯ จึง มีความเห็น
รวมกันขอลดผนังกั้นหองเรียน เพื่อใหสามารถปรับปรุงเปนหองกิจกรรมอเนกประสงคได ในสวนของ
งานระบบไฟฟาที่เกี่ยวขอ งกับงานผนังกั้นหองพักอาจารย ไมมีงานลดงานเพิ่มแตอยางใด เนื่องจาก
ไดยายตําแหนงไปอยูที่ผนังกออิฐแทน
งานพนโฟม เนื่องจากคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร งานหลังคาเปนเหล็กปม
ขึ้นรูป และไม มีฉนวนกันความรอ นจึงไม ส ามารถกั นความรอ นได กลุม งานอาคารสถานที่ จึง เสนอ
ในที่ประชุมตอคณะกรรมการฯ เห็นสมควรเพิ่มงานฉนวนกันความรอน โดยใหเพิ่มการพนโฟมใตชั้น
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หลังคา เพื่อกันความรอนกันน้ํารั่วจากหลังคา และเพื่อใหประหยัดพลังงานสําหรับเครื่องปรับอากาศ
ขอกฎหมาย
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มาตรา 31 (2) อธิการบดีมีอํานาจ
และหนาที่ ควบคุมดูแลการเงิน การพัสดุ ของมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ
และขอบังคับของทางราชการและของมหาวิทยาลัย และมาตรา 36 ใหคณบดีเปนผูบังคับบัญชาและ
รับผิดชอบงานในคณะ
ขอเสนอ / ญัตติ
คณะมนุ ษยศาสตรและสัง คมศาสตร เสนอใหดํา เนินการปรับ ปรุง ลดขนาดหอ ง และ
ตองการใหมีงานเพิ่ม เปลี่ยนแบบการกอสรางอาคารเรียนคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มติที่ประชุม
เห็นชอบใหมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแบบโดยการดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรี วาดวย การพัสดุ /การซื้อจาง/การกอสราง/ตามสัญญา
อธิ การบดี ใหขอ เสนอแนะเพิ่ มเติมวาคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร โดยคณบดี
เสนอความตองการที่จะใหมีการเปลี่ยนปรับปรุงลดขนาดหอง และตองการใหมีงานเพิ่ม เปลี่ยนแบบ
เมื่ อเสนอเรื่อ งดังกลาวมาแลวนั้นคณะกรรมการที่ดูแลเกี่ ยวขอ งไดตรวจสอบและเห็นชอบแลว ซึ่ ง
เจาหนาที่ที่ดูแลระเบียบเกี่ยวกับการดําเนินงานตรวจสอบแลววาไมขัดตอระเบียบใหดําเนินการตามที่
อธิการบดีใหขอเสนอแนะคือ กรณีการเสนอขอมูล อันดับแรกใหเสนอระเบียบ วาระเบียบกําหนดให
ทําอยา งไรแล วจึงเสนอขอมู ลวาไดดํา เนินการตามระเบียบนั้นแลวหรือไม แล วเราก็เสนอข อมู ล
ขอเท็จจริงของเราเปนอยางไรการเสนอเรื่องที่ถูกตองเมื่อกองนโยบายและแผนดําเนินการเรื่องตามที่
ไดรับแจง กองนโยบายและแผนประสาน/สอบถามกับฝายพัสดุ และกองกลาง วาเรื่องที่เสนอควร
จะดําเนินการอยางไร ระเบียบเปนอยางไร กองกลางกับกองนโยบายและแผน ประสานงานรวมกัน
ไดขอสรุปอยางไรก็เสนอเรื่องขึ้นมายังมหาวิทยาลัย ในการเสนอเรื่องเพื่อเปนขอมูลวาควรจะอนุมัติ
หรื อ ไม อธิ ก ารบดี จ ะพิ จ ารณาว า มี ข อ เสนอถู ก ต อ ง ข อ เสนอนั้ น ผ า นการพิ จ ารณาถู ก ต อ ง
คณะกรรมการพิจารณาตามระเบียบแลวถูกตอง ซึ่งก็ถือวาเปนไปตามระเบียบก็สามารถอนุญาต/อนุมัติ
ดําเนินการตอไปได
ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการฯ กลาววา ควรมีบันทึกการประชุมเพื่อเปนขอมูลเพิ่มเติม
อธิการบดี กลาววา กรณีเรื่องการจางเหมา เมื่อเสนอเรื่องซึ่งมีระเบียบอยูใหดําเนินการ
ตามระเบียบ เวลาเสนอขอมูลใหเสนอตามขั้นตอนของระเบียบนั้นๆ เมื่อเสนอขอมูลมาไมครบถวนทํา
ใหตัดสินการพิจารณาในเรื่องที่เสนอไมได หากตัดสินภายใตขอมูลที่เสนอแบบไมละเอียดถี่ถวนอาจเกิด
ความผิดพลาดขึ้นได ความผิดพลาดนั้นคือไมไดพิจารณาจากคณะกรรมการที่รับผิดชอบวามีมติหรือ
ความคิดเห็นในรูปแบบใด โดยใชอํานาจบุคคลตัดสินการพิจารณาไปซึ่งไมถูกตอง
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ระเบียบวาระที่ 5.7 การจัดสรรอัตรากําลังบุคลากร (สายสนับสนุน) ปงบประมาณ พ.ศ.
2554
สาระสําคัญโดยยอ
ตามที่ ม หาวิ ท ยาลั ย ได รั บ จั ด สรรอั ต ราพนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย (สายสนั บ สนุ น )
จากงบประมาณแผนดิน งบเงินอุดหนุน หมวดเงินอุดหนุนคาใชจายบุคลากร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2554 จํานวน 33 อัตรา เปนงบประมาณที่ไดรับจัดสรรมาจํานวน 3 เดือน โดยสามารถบรรจุไดเร็วที่สุด
โดยใชง บประมาณแผนดิ นในเดือ นกรกฎาคม 2554 เพื่ อ ใหก ารบริห ารและการจัดสรรพนัก งาน
มหาวิทยาลัย (สายสนับสนุน) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 เปนไปดวยความเรียบรอยและเกิ ด
ประสิทธิภาพสูงสุด กองนโยบายและแผนขอเสนอหลักเกณฑการจัดสรรดังนี้
1. การจัดสรรเพื่อความมั่นคงและเปนการธํารงรักษาบุคลากรในหนวยงานที่เปนวิชาชีพ
เฉพาะมีอัตราความเสี่ยงตอการเปลี่ยนแปลงงานสูง
2. การจัดสรรเพื่อพัฒนางานใหม
3. จัดสรรโดยคํานึงถึงการกระจายอัตราไปยังทุกหนวยงานของมหาวิทยาลัย
มติที่ประชุม
ใหคิดคํานวณจัดตัวเลขใหมโดยใหหลักการดังนี้
1. กรอบจัดสรรอัตราไมเกินกรอบ
2. จัดสรรตามโหลดภาระงานที่มีอยูกับจํานวนคนที่มีอยู โดยภาระงานที่มีอยูมากใหจัดเพิ่ม
3. เมื่ อจัดสรรไปแลวการแลกเปลี่ยนกันภายในใหเปนเรื่องการจัดระบบบริหารภายใน
หนวยงาน
กรณีที่งานนั้นยังไมเคยมีคนทําใหจัดเพิ่มเติมไดโดยใหพิจารณาลําดับที่ 13 กอน และมอบหมาย
ผูรับผิดชอบดังนี้
1. มอบหมาย กองนโยบายและแผนสรุป ประมวลหลัก การคิดคํานวณอัตราใหมแจง ไปยัง
หนวยงานเมื่อหนวยงานเพิ่มเติมและใหแจงกลับมาโดยกองนโยบายและแผนรวบรวมหลักทั้งหมดนั้น
จัดทําเปนหลักเกณฑกลางแลวจัดสรรเปนอัตราก อนเสร็จแลวในสวนของพนักงานมหาวิทยาลัยที่จ ะ
เปลี่ยนแปลงตําแหนงโดยใหแตละหนวยงานนําเหตุผลความจําเปนมาเสนอรวมกัน ซึ่งอาจยังพิจารณา
ไมครบถวนโดยใหเสนอเพิ่มหลักเกณฑตางๆ ขึ้นมาอีกโดยนําหลักเกณฑทั้งหมดมาใชเปนแนวทางการจัด
และนําเสนอพิจารณาซ้ําอีกครั้งหนึ่งในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
2. มอบหมายผูอํานวยการกองกลางจัดสงแบบประเมินไปยังหนวยงานทุกสวนราชการ
รองอธิ การบดีฝา ยวางแผนและพัฒนา กลาววา ในฐานะที่ ม องภาพรวมจําเปนที่ จ ะตอ ง
ขับเคลื่อนงานในทุกภาคสวนตามพันธกิจ โดยจะไมมีการยึดถือกับตรงสวนใดทั้งสิ้นแตจะมองที่ภาพรวม
มหาวิทยาลัยจําเปนตอ งขับเคลื่อ นในสิ่งที่ยัง เปนปญหา ยังตองแก ไข และขาดแคลนจําเปนที่ตองหา
อัตรามาพัฒนางานใหเกิดขึ้น ดังนั้นขอมูลเหลานี้ที่ปรากฏอยูวายังมีปญหา และสิ่งเหลานี้ยังไมสามารถ
ดําเนินงานไปได เนื่องจากยังไมมีคนมานําพาไปจึงตองดําเนินการทําใหเกิดความสมดุล โดยออกมา
ในรูปของการลงไปที่หนวยงานใดบาง ตําแหนงใดบาง
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อธิการบดี กลาววา ตองการใหคณบดีมีเครื่องมือในการบริหารโดยใชอัตราเปนเครื่องมือใน
การบริหาร เชน เมื่อ ไดรับ การจัดสรรอัตราไปแลว ตรงสวนของการตัดสินวาเมื่อ ไดอัตราไปแลวจะ
ดําเนินการจัดสรรใหใคร อยางไร หัวหนาสวนราชการยังมีสิทธิใชอัตราที่มีอยูบริหารจัดการไดอีก

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ
ระเบียบวาระที่ 6.1 กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2554
สาระสําคัญโดยยอ
เลขานุ ก ารคณะกรรมการบริห ารมหาวิ ท ยาลั ยนําเสนอปฏิ ทิ นเพื่ อ หารือ เรื่อ งกํ าหนด
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2554
ขอเสนอ/ญัตติ
ขอความเห็นชอบกําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2554
วั น อั ง คารที่ 24 พฤษภาคม 2554 เวลา 13.30 น. ณ ห อ งประชุ ม 1 มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา
มติที่ประชุม
รับทราบ

ปดประชุมเวลา เวลา 18.30 น.
รศ.วันทนีย แสนภักดี
นางสาวนงคราญ ปนแกว
นางสาวปยะนุช แสงมะฮะหมัด
นางสาวภัครินทร ภิญญา

ผูตรวจบันทึกการประชุม
ผูบันทึกการประชุม
ผูบันทึกการประชุม
จัดทํารายงานการประชุม
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