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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
คร้ังที่ 3/2555 

วันอังคารท่ี 7 กุมภาพันธ 2555 เวลา 13.30  15.30 น. 
ณ หองประชุม 1 อาคาร 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

-------------------------------------------------- 
ผูท่ีมาประชุม 
1. รศ.วันทนีย แสนภักดี รองอธิการบดฝีายบริหาร ประธาน 
2. ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุงพรหม รองอธิการบดฝีายวิชาการ กรรมการ 
3. นายจิรศักดิ์ ชุมวรานนท รองอธิการบดฝีายวางแผนและพฒันา กรรมการ 
4. ดร.ชิดชัย สนั่นเสียง รองอธิการบดฝีายวิจัยและบริการวิชาการ กรรมการ 
5. นายสุนทร โภชฌงค รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา กรรมการ 
6. นายทวีศักดิ์ จริตควร ผูชวยอธิการบดีฝายบริหาร กรรมการ 
7. ดร.อมรรัตน สนั่นเสียง คณบดีคณะครุศาสตร กรรมการ 
8. ผศ.วิชชุกร นาคธน คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร กรรมการ 
9. รศ.ดร.นพวรรณ ธีระพันธเจริญ คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กรรมการ 
10. รศ.ลํายอง ปลั่งกลาง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 
11. นางสาวเกษรา ศรีวิเชียร (แทน) ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กรรมการ 
12. นายชัยพฤกษ ชูดํา ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการ 
13. ดร.รวีวัตร สิริภูบาล ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา กรรมการ 

ผูเขารวมประชุม 
1. นางสาวเพลินตา โมสกลุ ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน 
2. นางลักขณา เตชวงษ ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา 
3. นางสารภี พูลศิริ ผูอํานวยการกองพฒันานักศึกษา 
4. ผศ.ดร.ยุวดี วงษทน ประธานคณะทํางานศูนยฝกปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ 

ผูไมเขารวมประชุม 
1. ดร.บรูพาทิศ พลอยสุวรรณ อธิการบดี ติดราชการ 
2. ผศ.พันทิพา มาลา ผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา ติดราชการ 

เปดประชุม เวลา 13.30 น. 
ประธานพิจารณาจํานวนกรรมการที่มาประชุมและเห็นวาครบองคประชุมแลวจึงเปดการประชุม 

และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม
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ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ 

ระเบียบวาระที่ 1.1 อธิการบดีเดินทางไปราชการ 

สาระสําคัญโดยยอ 
อธิการบดี ประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเดินทางไปราชการและได 

มอบหมายใหรองอธิการบดีฝายบริหารเปนประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยแทน 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 

รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 1.2 งบฟนฟูของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
สาระสําคัญโดยยอ 

สืบเนื่องจากที่ประชุมรองอธิการบดีและผูชวยอธิการบดี  แจงเรื่องงบฟนฟูและขอให 
ทุกหนวยงานเรงรัดการขออนุญาตดําเนินการ  ในสวนของแบบคณะไมสามารถดําเนินการเองไดใหแจงที่ 
นายทวีศักดิ์  จริตควร  ผูชวยอธิการบดีฝายบริหาร ดําเนินการหาผูเขียนแบบมาดําเนินการใหเร็วที่สุด 
เพื่อลงนามในสัญญาใหทันภายในเดือนมีนาคม 2555 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระที่ 2.1 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 2/2555 

สาระสําคัญโดยยอ 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยไดมีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

ครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันอังคารที่ 24 มกราคม 2555 ณ หองประชุม 1 อาคาร 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พระนครศรีอยุธยา 

มต/ิความคิดเห็นของท่ีประชุม 

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้ งที่ 2/2555 
โดยไมมีการแกไข
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม 

ระเบียบวาระที่ 3.1 รายงานขอมูลการดําเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ครั้งที่ 2/2555 

สาระสําคัญโดยยอ 
เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย นําเสนอขอมูลการดําเนินงานและ 

ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2555 โดยไดแจงและ 
มอบใหหนวยงานและบุคคลที่เกี่ยวของดําเนินการตามมติแลว 

ความเปนมา/เรื่องเดิม/ขอเท็จจริง 
1. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ไดมีมติกําหนดเปนแนวปฏิบัติใหเลขานุการนําเสนอ 

ที่ประชุมเพื่อทราบความคืบหนาหรือขอมูลการดําเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติทุกครั้งโดยบรรจุ 
เปนเรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งกอนดวย 

2. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มีการประชุม ครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันอังคารที่ 
24 มกราคม 2555 เวลา 13.30 น. ณ หองประชุม 1 อาคาร 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
โดยมีสาระตามรายงานการประชุมฯ ในระเบียบวาระที่ 2.1 

3. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มีการประชุม ครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันอังคารที่ 
24 มกราคม 2555 โดยมอบหมายใหฝายเลขานุการแจงไปยังหนวยงานและบุคคลที่เกี่ยวของปฏิบัติ 
ตามมติที่ประชุมในระเบียบวาระที่ 3.1 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 3.2 งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 2555 ของศูนยฝก 
ปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ (อาคารสวนหลวง) 

สาระสําคัญโดยยอ 
ศูนยฝกปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ (อาคารสวนหลวง) ขออนุมัติงบประมาณรายจายประจําป 

งบประมาณ 2555 โดยมีวงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 2,075,260 บาท เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงาน 
ประกอบดวย 1. โครงการงานบริหารจัดการศูนยฝกฯ จํานวน 1,985,260 บาท 2. โครงการจัดซื้อ 
ครุภัณฑ  จํานวน 90,000 บาท  ซึ่งงบประมาณรายจายดังกลาวมาจาก 70% ของงบประมาณรายรับ 
จํานวน 2,757,600 บาท โดยไดผานความเห็นชอบของคณะกรรมการศูนยฝกปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ 
ในการประชุม ครั้งที่ 11/2554 วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2554 

ผศ.วิชชุกร  นาคธน กลาววา การใชบริการดานสถานที่เพื่อจัดฝกอบรมที่ศูนยฝกฯ ขอให 
ขอเสนอแนะ 2 เรื่อง ดังนี้
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1. ที่จอดรถไม เพียงพอแกการใหบริการกับลูกคาที่ ใชสถานที่ในการจัดฝกอบรม 
ควรดําเนินการจัดระบบสถานที่จอดรถใหมเพื่อใหลูกคาที่มาใชบริการไดรับความสะดวกสบายมากข้ึน 

2. หองจัดเลี้ยงรับรองไมเปนสัดสวนซึ่งลูกคาตองลงไปใชบริการหองอาหารช้ันลาง ประธาน 
มอบหมายใหคณะกรรมการฯ ปรับแกไขตามขอเสนอแนะดังกลาว 

มติท่ีประชุม 
เห็นชอบงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 2555 ของศูนยฝกปฏิบัติการวิชาชีพ 

ธุรกิจ (อาคารสวนหลวง) 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.1 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะครุศาสตร 

สาระสําคัญโดยยอ 

ดร.อมรรัตน   สน่ันเสียง รายงาน 
1. คณะครุศาสตรทําการรับสมัครนักศึกษารอบแรกสาขาวิชาภาษาไทยมีนักศึกษาสมัคร 

ประมาณ 250 คน  ไดทําการสอบขอเขียนวัดแววความเปนครูโดยมุงเนนที่ภาษาไทย  และสอบคะแนน 
ความรูทั่วไปมีผูผานเกณฑจํานวน 22 คน  ซึ่งจะทําการสอบสัมภาษณตอไป 

2. เครือขายโทรทัศนครูซึ่งเปนชวงลงพื้นที่จังหวัดตาง ๆ โดยสัปดาหที่ผานมาลงพื้นที่ 
จังหวัดอางทอง และจังหวัดสิงหบุรี  ในวันที่ 7 กุมภาพันธ 2555 ลงพื้นที่จังหวัดสระบุรี ทั้งนี้เปน 
การประชาสัมพันธใหกับมหาวิทยาลัยดวย 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.2 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

สาระสําคัญโดยยอ 
ผศ.วิชชุกร  นาคธน  รายงาน 
การจัดงานแสง สี เสียง ยอยศยิ่งฟา อยุธยามรดกโลก ประจําป 2554 ไดดําเนินการทัน 

ตามขั้นตอนที่ไดวางแผนไว  มีการปรับปรุงระบบเสียงใหม  การแสดงไดมีการฝกซอมและอยูระหวาง 
การเตรียมความพรอมเพื่อทําการซอมใหญ ขอเรียนเชิญคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเขารวม 
รับชมการฝกซอมการแสดงดังกลาวไดที่บริเวณวัดมหาธาตุ ผูกํากับการแสดงเปนบุคคลเดิม ระบบแสง สี 
เสียง ใชคณะทํางานชุดเดิมที่เคยทํางานรวมกันมาแลวในปที่ผานมา แตเปลี่ยนบทสําหรับใชในการแสดง 
ใหมตามที่คณะกรรมการกําหนด  การทํางานทั้งหมดอยูภายใตระบบคณะกรรมการทั้งสิ้น  ปญหาที่พบ 
ในชวงหลายวันที่ผานมาคือเรื่องอุทยานประวัติศาสตรสถานที่ใชจัดแสดงไมอนุญาตใหเขาใชสถานที่ 
บริเวณกําแพงวัดมหาธาตุ  เนื่องจากกังวลเรื่องปญหาการทรุดตัวของกําแพงและเจดียบางสวน  ตองทํา
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การแกไขปญหาโดยดวนซึ่งผูวาราชการจังหวัดไดรับไปแกไขปญหาที่เกิดข้ึน โดยการทํากําแพง 
ไวนิลเลื่อนออกไปอีกประมาณ 4 เมตรจากแนวกําแพง โดยไมยุงเกี่ยวกับโบราณสถานและใหมีเวทีอยู 
หลังไวนิลนั้น  และตองทําการเคลื่อนยายลําโพงเพื่อหาจุดตั้งลําโพงใหมเนื่องจากมีแรงกระแทกของเสียง 
จะทําใหเกิดเสียงกระแทกกับโบราณสถานได  และในปนี้ไดทําการอัดเสียงใหมเปน 7.1 ใหสมจริง ทําให 
ยากตอการหาจุดตั้งลําโพงใหมเนื่องจากถูกจํากัดดวยพื้นที่  และลาสุดก็มีปญหาเรื่องการวางจอภาพ 
LCD ที่ตองแกไขเชนเดียวกัน และฝากสถาบันวิจัยและพัฒนาในเรื่องการสํารวจความคิดเห็นของ 
ผูรวมงานดวยแบบสอบถาม ตองการใหมีการสอบถามในเรื่องเนื้อหาที่เปลี่ยนแปลงดวยวาผูชม 
มีความรูสึกอยางไร  รวมทั้งเทคนิคใหมที่เปลี่ยนแปลงไปจากปที่ผานมา  เพื่อจะไดเปนขอมูลในการปรับ 
ใชในปตอไป 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.3 เรือ่งนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดคีณะวิทยาการจัดการ 

สาระสําคัญโดยยอ 

รศ.ลํายอง  ปลั่งกลาง รายงาน 
1. การสอบสัมภาษณนักศึกษาภาคปกติ  ขณะนี้ไดทําการเปดรับสมัครนักศึกษาไปแลว 

จํานวน 5 สาขาวิชา มีนักศึกษาที่มาสมัครตามลําดับตอไปนี้ 1. สาขาวิชาการทองเที่ยวจํานวน 8 คน 
มาสอบสัมภาษณจํานวน 7 คน 2. สาขาวิชาโลจิสติกสจํานวน 25 คน มาสอบสัมภาษณจํานวน 18 คน 
3 . ส า ข า วิ ช า ท รั พ ย า ก ร ม นุ ษ ย จํ า น ว น 1 9 ค น  ม า ส อ บ สั ม ภ า ษ ณ จํ า น ว น 1 7 ค น 
4. สาขาวิชาการบัญชีจํานวน 21 คน มาสอบสัมภาษณจํานวน 14 คน 5. สาขาวิชาการตลาดจํานวน 11 
คน มาสอบสัมภาษณจํานวน 11 คน 6. สาขาวิชาคอมพิวเตอรจํานวน 43 คน มาสอบสัมภาษณ 
จํานวน 38 คน 

2. คณะวิทยาการจัดการจะออกทําการประชาสัมพันธการรับสมัครนักศึกษารอบสอง ซึ่งจะ 
ทํ าการ เป ดรับสมั ครภายใน เดื อนมีนาคม 2555 โดยใน วันที่ 8 กุ มภาพันธ 2555 จะทํ า 
การประชาสัมพันธที่โรงเรียนปาโมกวิทยาคมและในวันที่ 19 กุมภาพันธ 2555 จะทําการประชาสัมพันธ 
โดยการออกบูธที่วิทยาลัยสารพัดชาง จํานวน 3 สาขาวิชา 

3. ศูนยบมเพาะธุรกิจชุมชน ไดรับความรวมมือจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาใหเปน 
วิทยากรในหัวขอเรื่องพลังงาน โดยมอบงบประมาณใหคณะวิทยาการจัดการเปนผูดําเนินการเอง 

4. คณะวิทยาการจัดการไดรับจดหมายตอบรับจากประเทศจีน และประเทศเวียดนาม 
ในการที่จะรับนักศึกษาของคณะวิทยาการจัดการไปศึกษาเรียบรอยแลว 

5. รายงานความกาวหนาของอาจารยที่ทําวิจัยในช้ันเรียน ซึ่ งฝายวิชาการของ 
คณะวิทยาการจัดการไดพยายามสนับสนุนการทําวิจัยดังกลาว  ปรากฎวาการทําวิจัยของคณะมีอาจารย 
สนใจจํานวน 20 คน รวม 22 เรื่อง 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 4.4 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
สาระสําคัญโดยยอ 

1. รายงานความกาวหนาของการจัดทําเงินพดดวง ซึ่งไดมอบใหนักศึกษาเปนผูชวย 
อาจารยวัชรีวรรณ ดําเนินการจัดเนื่องจากผูทําไมไดเปนมืออาชีพและเครื่องอบจมน้ําจากภาวะอุทกภัย 
ประกอบกับมีฝนตกทําใหเกิดปญหาในการดําเนินการจัดทําเงินพดดวงลาชาไมทันตามกําหนดเวลาที่ 
ประมาณการไว 

2. บันทึกขอความ กองนโยบายและแผน ที่ ศธ 0550.1.2/106 ลงวันที่ 30 มกราคม 2555 
เรื่อง สรุปสาระสําคัญการประชุมสัมมนาเพื่อวิพากษ (ราง) แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 
(พ.ศ. 25552559) เนื่องจากแผนงบประมาณในป 2555 ไมสามารถจะปรับไดแลวนั้น ควรมีการหารือ 
รวมกันอีกครั้งหนึ่งกอนดําเนินการจัดทําแผนป 2556 เพื่อจัดลําดับวาสวนใดที่มหาวิทยาลัยยังไมได 
ดําเนินการสวนใดที่คณะดําเนินการได  และสวนกลางตองจัดทํารวมกัน ตัวอยางเชน การจัดทําวารสาร 
ระดับชาติ 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบการรายงานความกาวหนาของการจัดทําพดดวง สําหรับการวิพากษ (ราง) 

แผนพัฒนาการศึกษา วาดวย อุดมศึกษาฉบับที่ 11 มอบใหคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยทุกทาน 
พิจารณาและทบทวนวาควรจะนําขอมูลใดมาจัดทําโครงการปงบประมาณ 2556 เพื่อดําเนินการตอไป 

ระเบียบวาระที่ 4.5 เรือ่งนําเสนอเพื่อทราบจากผูอาํนวยการสถาบนัอยุธยาศึกษา 

สาระสําคัญโดยยอ 
 ไมมี  

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
 ไมมี  

ระเบียบวาระที่ 4.6 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

สาระสําคัญโดยยอ 
นายชัยพฤกษ ชูดํา รายงาน 
1. เจาหนาที่สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศในสวนที่รับผิดชอบระบบหูฟง 

ขณะนี้ไดประสานงานกับบริษัทผูรับจางและไดประสานงานกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเรียบรอยแลว 
ตามกําหนดการวันพุธที่ 8 กุมภาพันธ 2555 จะเปนพิธีเปดงานยอยศยิ่งฟา อยุธยามรดกโลก การแสดง 
จินตภาพ ประกอบแสง สี เสียง เรื่องยอยศยิ่งฟา นานาชาติประกาศกอง  แผนดินทองศรีอยุธยา 
รอบสื่อมวลชน มีความตองการหูฟงจํานวน 10 ตัวสําหรับที่นั่งวีไอพี ผลจากการทดลองหูฟงระบบไวเลต 
ถูกรบกวนมาก โดยในวันดังกลาวจะใชระบบหูฟงมีสายเปนเสียงภาษาอังกฤษจํานวน 8 ตัว เปนเสียง 
ภาษาญี่ปุนจํานวน 2 ตัว
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2. การปรับปรุงระบบเครือขายดําเนินการได 80 เปอรเซ็นต ในทุกอาคารยกเวนอาคาร 
ศูนยวิทยาศาสตรและอาคาร 2 ซึ่งเปนหองเรียนและหองพักอาจารยจะดําเนินการหลังสุดเนื่องจากตอง 
รอบริษัทนําอุปกรณมาติดตั้งที่ตูซึ่งปจจุบันเปนระบบช่ัวคราวหลังจากภาวะน้ําทวม  แตไดดําเนินการ 
เขาหัวไฟเบอรตามโครงการใหมเรียบรอยแลว 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 

รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.7 เรื่องนําเสนอเพือ่ทราบจากผูอํานวยการสถาบนัวิจัยและพฒันา 

สาระสําคัญโดยยอ 
 ไมมี  

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
 ไมมี – 

ระเบียบวาระที่ 4.8 เรื่องนาํเสนอเพือ่ทราบจากผูอํานวยการสํานกังานคณะกรรมการบณัฑติศกึษา 

สาระสําคัญโดยยอ 
 ไมมี  

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
 ไมมี  

ระเบียบวาระที่ 4.9 เรื่องนําเสนอเพือ่ทราบจากผูอาํนวยการสํานกังานอธกิารบดี 

สาระสําคัญโดยยอ 
 ไมมี  

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
 ไมมี  

ระเบียบวาระที่ 4.10 เรือ่งนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีและผูชวยอธกิารบดี 

ระเบียบวาระที่ 4.10.1 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝายบริหาร 

สาระสําคญัโดยยอ 

 ไมมี  

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
 ไมมี 
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ระเบียบวาระที่ 4.10.2 เรื่องนําเสนอเพือ่ทราบจากรองอธกิารบดฝีายวางแผนและพฒันา 

สาระสําคัญโดยยอ 

นายจิรศักด์ิ  ชุมวรานนท  รายงาน 
1. แผนการใชจายงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 รายละเอียดตาม 

บันทึกขอความกองนโยบายและแผน ที่ ศธ 0550.1.2/123 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ 2555 ตามที่สภา 
มหาวิทยาลัย มีมติอนุมัติแผนการใชจายงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 
(งบประมาณ 4 ประเภท ประกอบดวย งบประมาณแผนดิน, งบ บ.กศ, งบ กศ.บป., และงบบัณฑิต 
วิทยาลัย) ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 1/2555 วันที่ 18 มกราคม 
2555 กองนโยบายแผนไดจัดทําเอกสารแผนการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 
เสร็จเรียบรอยแลว  โดยสามารถดาวนโหลดไดที่เว็บไซตกองนโยบายและแผน ที่ plan.aru.ac.th ในงาน 
งบประมาณ หัวขอเลมงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 เพื่อใชเปนแผนการใชจาย 
งบประมาณในสวนที่เกี่ยวของตอไป 

2. บันทึกขอความ กองนโยบายและแผน ที่ ศธ 0550.1.2/106 ลงวันที่ 30 มกราคม 2555 
เรื่อง สรุปสาระสําคัญการประชุมสัมมนาเพื่อวิพากษ (ราง) แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 
(พ.ศ. 255525559) ตามที่สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา เชิญผูที่รับผิดชอบดานแผนเขารวม 
ประชุมสัมมนาเพื่อวิพากษ (ราง) แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 25552559) วันที่ 
26 มกราคม 2555 ณ หองกิ่งเพชร โรงแรมเอเชีย กรุงเทพฯ ไดสรุปสาระสําคัญของการประชุมสัมมนาฯ 
ดังกลาว นําเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.10.3 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝายวิชาการ 

สาระสําคัญโดยยอ 

ผศ.ดร.วิมลพรรณ  รุงพรหม  รายงาน 
1. การจัดประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2555 ใหดําเนินการเรื่อง 

ปริญญากิตติมศักดิ์ โดยดําเนินการตามมาตรา 59 มหาวิทยาลัยสามารถดําเนินการได เสนอขอบังคับตอง 
สรรหาผูแทนคณาจารยจากสภามหาวิทยาลัยจํานวน 2 คน จาก 4 คน ไดแก ผศ.วิวัฒน หามนตรี และ 
ดร.เกษม บํารุงเวช  ไดรับการคัดเลือกเปนกรรมการเลือกสรรปริญญากิตติมศักดิ์  และจัดทําประกาศ 
เมื่อไดรายช่ือเรียบรอยแลวจะทําการเสนอแตงตั้ง 

2. กองบริการการศึกษาจะจัดประชุมผูบริหารและอาจารยแนะแนว ช่ือโครงการสรางสาน 
สัมพันธเครือขายการศึกษา เพื่อเปนการประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยผานผูบริหารและอาจารยแนะแนว 
ซึ่งเปนชองทางหนึ่งที่โรงเรียนตาง ๆ จะไดรับขอมูล และไมเสียเวลาในการสืบคนขอมูล  และที่สําคัญคือ 
การอภิปรายเกี่ยวกับนักศึกษาที่เขาป 2555 ซึ่งจะจบในป 2558
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3. ตามที่สภามหาวิทยาลัยไดสอบถามนโยบายของมหาวิทยาลัย ตามคํารับรองการปฏิบัติ 
ราชการเรื่องของภาษาอังกฤษรอยละ 60 ซึ่งอยูระหวางดําเนินการเรื่องการเตรียมความพรอมเกี่ยวกับ 
ภาษาอังกฤษ โดยจะมีเอกสารแจกไปยังคณะตาง ๆ อีกครั้งหนึ่ง 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.10.4 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ 

สาระสําคัญโดยยอ 

 ไมมี  

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
 ไมมี  

ระเบียบวาระที่ 4.10.5 เรือ่งนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธกิารบดฝีายกิจการนกัศกึษา 

สาระสําคัญโดยยอ 

 ไมมี  

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
 ไมมี  

ระเบียบวาระที่ 4.10.6 เรื่องนําเสนอเพือ่ทราบจากผูชวยอธิการบดฝีายบริหาร 

สาระสําคัญโดยยอ 

 ไมมี  

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
 ไมมี  

ระเบียบวาระที่ 5 เรือ่งนําเสนอเพือ่พิจารณา 
ระเบียบวาระที่ 5.1 ขอความเห็นชอบงบประมาณรายจายสําหรับโครงการฟนฟู 

ศูนยฝกปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ (อาคารสวนหลวง) 

สาระสําคัญโดยยอ 
ศูนยฝกปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ (อาคารสวนหลวง) ไดประสบอุทกภัย ตั้งแตวันที่ 8 ตุลาคม 

2554 จนถึงเดือนพฤศจิกายน 2554 นั้น ทําใหศูนยฝกฯ ไดรับความเสียหายทั้งวัสดุ อุปกรณ และ
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ครุภัณฑสํานักงาน  รวมทั้งโครงสรางตัวอาคาร ดังนั้น เพื่อฟนฟูอาคารใหกลับมาดําเนินการบริการผูเขา 
พักและฝกประสบการณวิชาชีพแกนักศึกษาไดตามปกติ  ดวยเหตุดังกลาวจึงไดจัดทําโครงการฟนฟู 
ศูนยฝกฯ โดยใชงบประมาณทั้งสิ้น 518,600 บาท (หาแสนหนึ่งหมื่นแปดพันหกรอยบาทถวน) 
แตเนื่องจากงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 2555 ไมเพียงพอตอรายจายในการดําเนินงาน 
สําหรับโครงการฟนฟูศูนยฝกฯ จึงขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในการใชงบ 
คงคลังของศูนยฝกฯ  ในการจัดทําโครงการฟนฟูศูนยฝกปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ (อาคารสวนหลวง) 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
เนื่องจากมหาวิทยาลัยไดรับงบประมาณฟนฟูมาแลว  และของสวนหลวงไดรับงบประมาณ 

จํานวน 621,200 บาท จึงใหถอนเรื่องนี้ออกและเรงดําเนินการขออนุญาตตามงบประมาณฟนฟูโดยดวน 

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ 

ระเบียบวาระที่ 6.1 กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2555 

สาระสําคัญโดยยอ 
เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย นําเสนอปฏิทินเพื่อหารือเรื่องกําหนด 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2555 เพื่อขอความเห็นชอบกําหนดการประชุม 
ในวันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ 2555 เวลา 13.30 น. ณ หองประชุม 1 อาคาร 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พระนครศรีอยุธยา 

มติท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 6.2 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาพิจารณาบุคคลที่ทํา 
คุณประโยชนใหกับแตละหนวยงานภายในของมหาวิทยาลัย 

สาระสําคัญโดยยอ 
วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ 2555 เปนวันครบรอบ 20 ป วันพระราชทานนาม “ราชภัฏ” 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยจะจัดพิธีทําบุญเลี้ยงพระเพล  มหาวิทยาลัยขอความรวมมือจาก 
คณะ/สถาบัน/สํานัก ทุกสวนราชการ พิจารณาบุคคลที่ทําคุณประโยชนใหกับหนวยงานของทาน โดย 
เสนอช่ือนักศึกษาจํานวน 2 คน ศิษยเกาจํานวน 2 คน  อาจารยจํานวน 2 คน รวมทั้งบุคลากรที่มี 
อุปการะคุณของหนวยงานจํานวน 3 คน รวมทั้งสิ้นคณะจําตองจัดสงรายช่ือทั้งหมดจํานวน 9 คน ใน 
สวนของสถาบัน/สํานัก ใหจัดสงบุคคลผูมีอุปการะคุณจากภายนอกมหาวิทยาลัยตอสวนราชการของ 
ทานจํานวน 3 คน โดยใหจัดสงรายช่ือภายในวันศุกรที่ 10 กุมภาพันธ 2555 

มติท่ีประชุม 
รับทราบ
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ปดประชุมเวลา เวลา 15.30 น. 

นางสาวภัครินทร ภิญญา ผูบันทกึการประชุม 
นางนงคราญ คงสมทรง ผูบันทกึการประชุม 
รศ.วันทนีย แสนภักดี ผูตรวจบันทึกการประชุม
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ระเบียบวาระที่ 2.2 เรื่องรบัรองรายงานการประชมุ ครั้งที่ พเิศษ (1)/2555 

สาระสําคัญโดยยอ 
เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย นําเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการ 

บริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ พิเศษ (1)/2555 ซึ่งมีสาระสําคัญตามเอกสารรายงานการประชุมฯ จํานวน 
5 หนา เพื่อขอใหที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณารับรองรายงานการประชุม 

ความเปนมา/เรื่องเดิม/ขอเท็จจริง 
ตามที่ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยไดจัดการประชุมครั้งที่ พิเศษ (1)/2555 

เมื่อวันศุกรที่ 10 กุมภาพันธ 2555 เวลา 13.00 15.00 น. ณ หองประชุม 1 อาคาร 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พระนครศรีอยุธยานั้น เจาหนาที่กลุมงานกิจการคณะกรรมการ ไดบันทึกและจัดทํารายงานการประชุม 
ตามกระบวนการดังตอไปนี้ 

1. บันทึกเสียง และจดบันทึกขอความสาระสําคัญของการประชุมตามระเบียบวาระ 
ในระหวางการประชุม โดยเจาหนาที่กลุมงานกิจการคณะกรรมการ และเจาหนาที่ประชาสัมพันธ 

2. นําเสนอใหเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ตรวจสอบและปรับปรุงแกไข 
โดยมีระเบียบวาระการประชุมจํานวน 6 ระเบียบวาระ และมีสาระสําคัญตามเอกสารรายงานการประชุม ฯ 
จํานวน 5 หนา ตามที่เสนอในเอกสารหนา [215]  [219] 

ขอเสนอ/ญัตต ิ
ขอรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ พิเศษ (1)/2555 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
คร้ังที่ พิเศษ (1)/2555 

วันศุกรที่ 10 กุมภาพันธ 2555 เวลา 13.00  15.00 น. 
ณ หองประชุม 1 อาคาร 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

-------------------------------------------------- 
ผูท่ีมาประชุม 
1. ดร.บรูพาทิศ พลอยสุวรรณ อธิการบดี ประธาน 
2. รศ.วันทนีย แสนภักดี รองอธิการบดฝีายบริหาร กรรมการ 
3. ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุงพรหม รองอธิการบดฝีายวิชาการ กรรมการ 
4. นายจิรศักดิ์ ชุมวรานนท รองอธิการบดฝีายวางแผนและพฒันา กรรมการ 
5. ดร.ชิดชัย สนั่นเสียง รองอธิการบดฝีายวิจัยและบริการวิชาการ กรรมการ 
6. นายสุนทร โภชฌงค รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา กรรมการ 
7. นายทวีศักดิ์ จริตควร ผูชวยอธิการบดีฝายบริหาร กรรมการ 
8. ดร.อมรรัตน สนั่นเสียง คณบดีคณะครุศาสตร กรรมการ 
9. ผศ.วิชชุกร นาคธน คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร กรรมการ 
10. นางวิรินดา มีบํารงุ (แทน) คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กรรมการ 
11. รศ.ลํายอง ปลั่งกลาง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 
12. ดร.นริสานันท เดชสุระ (แทน) ผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา กรรมการ 
13. นายจําลอง ศรีสงา (แทน) ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กรรมการ 
14. นายชัยพฤกษ ชูดํา ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการ 
15. นางวลัยทิพย พิมพสุธีถิรชา (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา กรรมการ 

ผูเขารวมประชุม 
1. นางสาวเพลินตา โมสกลุ ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน 
2. นางลักขณา เตชวงษ ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา 
3. นางสารภี พูลศิริ ผูอํานวยการกองพฒันานักศึกษา 
4. วาที่รอยตรีหญิงรัตติยา พาวินัย หัวหนากลุมงานพสัดุ 

ผูไมเขารวมประชุม 
นางสุนทรี โพธิกุล ผูอํานวยการกองกลาง                                  ลาราชการ 

เปดประชุม เวลา 13.00 น. 
ประธานพิจารณาจํานวนกรรมการที่มาประชุมและเห็นวาครบองคประชุมแลวจึงเปดการประชุม 

และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม
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ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ 

ระเบียบวาระที่ 1.1 เหตุผลความจําเปนของการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

สาระสําคัญโดยยอ 
อธิการบดีแจงวัตถุประสงคในการเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเปนวาระ 

พิเศษ เนื่องจากไดรับหนังสือแจงจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ใหสวนราชการ 
(มหาวิทยาลัย) ที่ไดรับงบประมาณฟนฟูฯ จะตองมีการรายงานผลการดําเนินการ และความคืบหนา 
เกี่ยวกับการใชงบประมาณ  โดยนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีจะมีการประชุมสัญจรในพื้นที่ที่ไดรับ 
ผลกระทบจากอุทกภัย กําหนดการประชุมในวันพุธที่ 1516 กุมภาพันธ 2555 ซึ่ งจังหวัด 
พระนครศรีอยุธยาเปนจังหวัดที่ไดรับจากผลกระทบดังกลาว  และเปนการติดตามงบประมาณฟนฟูฯ 
นอกจากนี้ยังมีเงื่อนไขดวยวาหากงบประมาณที่ไดรับจัดสรรไมสามารถดําเนินการไดทันสํานัก 
งบประมาณจะปรับงบประมาณเรียกคืนเพื่อนําไปใชในสวนอื่นตอไปดังนั้นสวนราชการที่ไดรับ 
งบประมาณฟนฟูจะตองรีบดําเนินการใหทันภายในเวลาที่กําหนดถึงข้ันตอนการซื้อจาง ดังนั้นหากยังไม 
รีบพิจารณาดําเนินการจะทําใหไมทันการจึงมีความจําเปนตองเชิญประชุมเพื่อติดตามในเรื่องการซื้อจาง 
ตามแผนงบประมาณฟนฟูไดดําเนินการไปแลวถึงไหน อยางไร  และจะมีกระบวนการอยางไรเพื่อให 
ทันเวลา  และรวดเร็ว 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 

รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

สาระสําคัญโดยยอ 

 ไมมี  

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 

 ไมมี – 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม 

สาระสําคัญโดยยอ 

 ไมมี  

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 

 ไมมี 
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบ 

สาระสําคัญโดยยอ 

 ไมมี  

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 

 ไมมี  

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องนําเสนอเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระที่ 5.1 การจัดซ้ือการจัดจางตามแผนการใชจายงบกลาง รายการเงิน 
สํารองจายกรณีฉุกเฉินฯ (งบฟนฟูฯ) 

สาระสําคัญโดยยอ 
ตามที่ไดรับหนังสือแจงจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ใหสวนราชการ 

(มหาวิทยาลัย) ที่ไดรับงบประมาณฟนฟูฯ จะตองมีการรายงานผลการดําเนินการ และความคืบหนา 
เกี่ยวกับการใชงบประมาณ  โดยนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีจะมีการประชุมสัญจร กําหนด 
การประชุมในวันพุธที่ 1516 กุมภาพันธ 2555 นั้น 

เหตุการณ/ขอเท็จจริง/เรื่องเดิม 
ตามที่สํานักงบประมาณมีหนังสือเรื่องขอยืนยันการขอรับงบกลาง  รายการเงินสํารองจาย 

กรณีฉุกเฉินหรือจําเปนเพื่อใหความชวยเหลือ ฟนฟู เยียวยา ผูไดรับผลกระทบจากสถานการณอุทกภัย 
ใหรวดเร็วโดยดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของนั้น 
เพื่อใหทุกหนวยงานมีความเขาใจที่ถูกตองและชัดเจนเกี่ยวกับข้ันตอนและกระบวนการจัดหาพัสดุ 
มีแนวทางการดําเนินงานเพิ่มเติมหลังจากทราบยอดเงินที่จะนํามาใชในการจัดหาแลว ตามที่อธิการบดี 
มีหนังสือแจงไปยังหนวยงานตาง ๆ โดยมีประเด็นที่สําคัญ คือ 

๑. มอบหมายให หัวหนาสํานักงานคณบดี/ผูอํานวยการ ทบทวนระเบียบพัสดุฯ หรือ 
ประสานกับกองกลาง/กลุมงานพัสดุเกี่ยวกับการดําเนินงานตามระเบียบพัสดุฯ และหนังสือที่เกี่ยวของ 

๒. ใหหนวยงานรีบดําเนินการวางแผนและจัดหาพัสดุตามแผนและตามข้ันตอนของ 
ระเบียบพัสดุฯ โดยจัดทําเอกสารหลักฐานใหครบถวนตามระเบียบฯ 

๓. ใหหนวยงานเสนอคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการตาง ๆ ตามระเบียบพัสดุ และให 
เจาหนาที่พัสดุเสนอรายงานขอซื้อหรือขอจางตามระเบียบฯ ใหถูกตองครบถวน 

อธิการบด ี กลาววา การดําเนินงานในเรื่องดังกลาวมีเปาหมายตองการใหมีการประกาศ 
ประกวดราคา กอนวันที่ 15 กุมภาพันธ 2555 ดังนั้นควรจะมีการดําเนินการเรื่องขออนุญาตจัดซื้อจัดจาง 
ภายใตเงื่อนไขของมีการเขียนแบบเรียบรอยแลว  จึงขอใหทุกหนวยงานดําเนินการโดยทันทีและภายใน 
วันอาทิตยที่ 12 กุมภาพันธ 2555 เพื่อดําเนินประกาศประกวดราคาไดภายในวันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ 
2555 ตอไป
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ดร.อมรรัตน  สน่ันเสียง คณบดีคณะครุศาสตร กลาววา กองนโยบายและแผนไดสง 
แนวทางไปใหคณะครุศาสตรและคณะไดดําเนินการเกี่ยวกับครุภัณฑจํานวน 17 รายการ สงเรียบรอย 
แลว 

อธิการบดี กลาววา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ 2555 อธิการบดีไดรับหนังสือจาก 
กองนโยบายและแผนเรื่องคํารองของหนวยงานที่ตองการจางเขียนแบบ หากดําเนินการจางเขียนแบบจะ 
ไมทันการณตองมีการปรับเปลี่ยนวิธีการที่จะดําเนินการไดมี 2 วิธี ดังนี้ 1) ตองนําแบบที่มีอยูแลวเปน 
เอกสารประกอบการจาง 2) หากตองดําเนินการเขียนแบบใหมตองแลวเสร็จภายใน 2 วัน  เปนสิ่งที่จะ 
ดําเนินการไดดีที่สุดในสถานการณนี้เพื่อที่จะไดดําเนินการประกวดราคา 

วาท่ีรอยตรีหญิงรัตติยา  พาวินัย หัวหนากลุมงานพัสด ุกลาววา  ตามที่ไดรับหนังสือ 
ขออนุญาตดําเนินการจางโดยวิธีสอบราคา/ประกวดราคา จากหนวยงานแลว  และอยูระหวางดําเนินการ 
จัดทําคําสั่งจํานวน 49 รายการ ในกรณีครุภัณฑซึ่งไมตองมีการเขียนแบบขอใหหนวยงานเรงดําเนินการ 
และจัดสงใหกลุมงานพัสดุตรวจสอบเพื่อใหสามารถประกาศไดภายในสัปดาหหนา 

อธิการบด ี กลาววา หากรอใหงานพัสดุตรวจสอบจํานวน 49 รายการตองใชเวลามาก 
ควรใหหัวหนาสํานักงานชวยดําเนินการตรวจสอบการซื้อจาง 

นายจําลอง   ศรีสงา ผูแทนสถาบันวิจัยและพัฒนา กลาววา  ขอเสนอวิธีการเรื่อง 
การเขียนแบบงบฟนฟูฯ หากพิจารณาวามหาวิทยาลัยมีอาคารเรียนจํานวนกี่หลัง  ในการจัดทําสัญญา 
ควรจัดทําในภาพรวมทั้งมหาวิทยาลัย  และใหวิศวกรคํานวณพื้นที่ใชสอยจริงทั้งหมดมีจํานวนเทาใด 
จากนั้นเปนการประมาณราคา BOQ เริ่มตน ซึ่งมีไฟลขอมูลแบบอาคารทั้งหมดอยูแลว 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
การจัดซื้อการจัดจางตามแผนการใชจายงบกลาง รายการเงินสํารองจายกรณีฉุกเฉินฯ 

(งบฟนฟูฯ) มอบหมายใหหนวยงานเรงดําเนินการตรวจสอบ  และจัดทําเอกสารตามระเบียบพัสดุใหเร็ว 
ที่สุดโดยมีเปาหมายใหมีการประกาศประกวดราคากอนวันพุธที่ 15 กุมภาพันธ 2555 

ระเบียบวาระที่ 5.2 การบริหารจัดการ และการประสานงานเกี่ยวกับการปรับปรุง 
หลักสูตรและการเปดรับนักศึกษา 

สาระสําคัญโดยยอ 
ในวันพุธที่ 15 กุมภาพันธ 2555 มีหลักสูตรเขาที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ปญหาของ 

หลักสูตรพบวามีความไมถูกตองของเอกสารหลักสูตร อาทิ พิมพผิด หรือใจความไมถูกตอง หรือไมได 
แกไขปรับปรุงตามที่มีขอเสนอแนะ เปนเหตุทําใหการเสนอหลักสูตรลาชา ดังนั้นเรื่องการปรับปรุง 
หลักสูตรตองการใหคณะชวยตรวจสอบ และประสานงานกับกองบริการการศึกษา โดยใหมีความละเอียด 
ถ่ีถวนในการตรวจสอบแกไข  และการรับนักศึกษา  ไดรับทราบวารองอธิการบดีฝายวิชาการจะประชุม 
ตัวแทนของแตละคณะในการเปดรับนักศึกษา  ใหใชหลักพิจารณาตามเงื่อนไขที่กําหนดไวในหลักสูตร 
กอน  หากจะเปลี่ยนแปลงตองผานกระบวนการคณะกรรมการประจําคณะ  และการที่สํานักงาน 
คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดใหหลักสูตรที่จะเปดรับนักศึกษาตองไดรับทราบจากสํานักงาน 
คณะกรรมการการอุดมศึกษาแลว  ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาจะตองดําเนินการจัดการใน
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เรื่องดังกลาว  โดยจะตองใชเกณฑของมหาวิทยาลัยไปกอน  เพื่อใหมหาวิทยาลัยเพิ่มปริมาณหลักสูตรที่ 
สามารถรับนักศึกษาไดแตจะไมอยูในฐานขอมูลของ สกอ. ทําใหตองตัดสินใจเลือกและยอมรับในผลที่จะ 
เกิดข้ึนตอไป 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
การปรับปรุงหลักสูตรใหแตละคณะประสานงานรวมกับกองบริการการศึกษาโดยใหมีความ 

ละเอียดถ่ีถวนในการตรวจสอบแกไข  และการกําหนดปฏิทินการศึกษาจัดประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 

ระเบียบวาระที่ 5.3 การการติดตามการใช/การเบิกจายงบประมาณประจําป 2555 

สาระสําคัญโดยยอ 
ตามที่ไดแจงใหกองนโยบายและแผนจัดทําเอกสารรายละเอียดงบประมาณตามแผนการใช 

งบประมาณประจําปงบประมาณ 2555 ทุกรายการ ตอจากนี้ไปตองดําเนินการตามแผนการใช 
งบประมาณน้ัน หลังจากที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติและไดจัดทําเอกสารเสร็จเรียบรอยแลว 

อธิการบด ี กลาววา แผนงานงบประมาณใดที่มีความจําเปนตองเปลี่ยนแปลงแกไข 
หนวยงานสามารถดําเนินการขอเปลี่ยนแปลงแกไขไดกอนแตหากเลยกําหนดเวลาที่วางแผนไวแลวหนวย 
หนาหนวยงานสามารถพิจารณาใชงบประมาณที่เลยกําหนดเวลานําไปใชโครงการอื่นได 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
การติดตามการใช/การเบิกจายงบประมาณประจําป 2555 มอบหมายใหทุกหนวยงาน 

ตรวจสอบการจัดซื้อการจัดจางใหตรงตามแผนงบประมาณ  หากไมสามารถใชไดทันปงบประมาณและ 
หมดความจําเปนแลว  ควรเปลี่ยนแปลงเปนรายการอื่นที่มีความจําเปน ทั้งนี้เบื้องตนใหอยูในอํานาจของ 
สวนราชการนั้นกอน  และมอบหมายกองนโยบายและแผนประสานกับกองกลางเกี่ยวกับกําหนดเวลา 
โดยจัดทําประกาศปฏิทินการใชจายงบประมาณ 

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ 

ระเบียบวาระที่ 6.1 ครบกําหนดเวลาที่จะตองสงโครงการงบประมาณป 2556 

สาระสําคัญโดยยอ 
กองนโยบายและแผนแจงวันครบกําหนดการสงโครงการงบประมาณป 2556 คือวันศุกรที่ 

10 กุมภาพันธ 2555 ซึ่งหนวยงานตางๆ ตองสงขอมูลใหกองนโยบายและแผนจัดทําสรุปและรายงานให 
มหาวิทยาลัยทราบตอไป 

อธิการบด ี กลาววา มีขอมูลจากกรรมาธิการของปที่ผานมาแจงวาในป 2556 สํานัก 
งบประมาณจะจัดงบประมาณทางดานบํารุงศิลปวัฒนธรรมใหกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
จํานวน 1 ลานบาท โดยแบงเปน 2 สวน มอบหมายใหสถาบันอยุธยาศึกษาเปนผูเขียนโครงการฯ และหอ 
ศิลปแหงชาติที่รับมาเปนหนวยงานภายในของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีขอจํากัดเรื่องงบประมาณ โดยจัดทํา 
โครงการรวมกัน
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มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 6.2 การสงรายชื่อเพื่อจัดทําโลบุคคลที่ทําคุณประโยชนใหกับแตละ 
หนวยงานภายในของมหาวิทยาลัย 

สาระสําคัญโดยยอ 
ในวันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ 2555 เปนวันครบรอบ 20 ป วันพระราชทานนาม 

“ราชภัฏ” มหาวิทยาลัยกําหนดใหวันศุกรที่ 10 กุมภาพันธ 2555 เปนวันสุดทายของการสงรายช่ือ 
เพื่อจัดทําโลบุคคลที่ทําคุณประโยชนใหกับแตละหนวยงานภายในของมหาวิทยาลัย สงรายช่ือไดที่ 
กองพัฒนานักศึกษา 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ปดประชุมเวลา เวลา 15.00 น. 

นางสาวภัครินทร ภิญญา ผูบันทกึการประชุม 
นางนงคราญ คงสมทรง ผูบันทกึการประชุม 
รศ.วันทนีย แสนภักดี ผูตรวจบันทึกการประชุม
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ระเบียบวาระที่ 2.3 เรื่องรบัรองรายงานการประชมุ ครั้งที่ พเิศษ (2)/2555 

สาระสําคัญโดยยอ 
เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย นําเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการ 

บริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ พิเศษ (2)/2555 ซึ่งมีสาระสําคัญตามเอกสารรายงานการประชุมฯ จํานวน 
3 หนา เพื่อขอใหที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณารับรองรายงานการประชุม 

ความเปนมา/เรื่องเดิม/ขอเท็จจริง 
ตามที่ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยไดจัดการประชุมครั้งที่ พิ เศษ (2)/2555 

เมื่อวันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ 2555 เวลา 13.30 15.00 น. ณ หองประชุม 1 อาคาร 2 มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยานั้น เจาหนาที่กลุมงานกิจการคณะกรรมการ ไดบันทึกและจัดทํารายงานการ 
ประชุม  ตามกระบวนการดังตอไปนี้ 

1. บันทึกเสียง และจดบันทึกขอความสาระสําคัญของการประชุมตามระเบียบวาระ 
ในระหวางการประชุม โดยเจาหนาที่กลุมงานกิจการคณะกรรมการ และเจาหนาที่ประชาสัมพันธ 

2. นําเสนอใหเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ตรวจสอบและปรับปรุงแกไข 
โดยมีระเบียบวาระการประชุมจํานวน 6 ระเบียบวาระ และมีสาระสําคัญตามเอกสารรายงานการประชุม ฯ 
จํานวน 3 หนา ตามที่เสนอในเอกสารหนา [221]  [223] 

ขอเสนอ/ญัตต ิ
ขอรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ พิเศษ (2)/2555 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
คร้ังที่ พิเศษ (2)/2555 

วันอังคารท่ี 14 กุมภาพันธ 2555 เวลา 13.30  15.00 น. 
ณ หองประชุม 1 อาคาร 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

-------------------------------------------------- 
ผูท่ีมาประชุม 
1. ดร.บรูพาทิศ พลอยสุวรรณ อธิการบดี ประธาน 
2. รศ.วันทนีย แสนภักดี รองอธิการบดฝีายบริหาร กรรมการ 
3. ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุงพรหม รองอธิการบดฝีายวิชาการ กรรมการ 
4. นายจิรศักดิ์ ชุมวรานนท รองอธิการบดฝีายวางแผนและพฒันา กรรมการ 
5. ดร.ชิดชัย สนั่นเสียง รองอธิการบดฝีายวิจัยและบริการวิชาการ กรรมการ 
6. นายสุนทร โภชฌงค รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา กรรมการ 
7. นายทวีศักดิ์ จริตควร ผูชวยอธิการบดีฝายบริหาร กรรมการ 
8. ดร.อมรรัตน สนั่นเสียง คณบดีคณะครุศาสตร กรรมการ 
9. ผศ.วิชชุกร นาคธน คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร กรรมการ 
10. รศ.ดร.นพวรรณ ธีระพันธเจริญ คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กรรมการ 
11. รศ.ลํายอง ปลั่งกลาง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 
12. ผศ.พันทิพา มาลา ผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา กรรมการ 
13. ผศ.จินตนา เวชมี ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กรรมการ 
14. นางสาวกรองทิพย เนียมถนอม (แทน) ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี 

สารสนเทศ กรรมการ 
15. นางวลัยทิพย พิมพสุธีถิรชา (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา กรรมการ 

ผูเขารวมประชุม 
1. นางสุนทรี โพธิกุล ผูอํานวยการกองกลาง 
2. นางสาวเพลินตา โมสกลุ ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน 
3. นางสารภี พูลศิริ ผูอํานวยการกองพฒันานักศึกษา 
4. นางสาวณัฐฐิญา แกวแหวน ผูปฏิบัติงานในหนาที่หัวหนาสํานักงานอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา 

5. นางอรัญญา จงกลรัตน หัวหนาสํานักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตรฯ 
6. นางวิรินดา มีบํารงุ หัวหนาสํานักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตรฯ 

ผูไมเขารวมประชุม 
นางลักขณา เตชวงษ ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา ติดภารกิจ
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เปดประชุม เวลา 13.30 น. 
ประธานพิจารณาจํานวนกรรมการที่มาประชุมและเห็นวาครบองคประชุมแลวจึงเปดการประชุม 

และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ 

ระเบียบวาระที่ 1.1 เหตุผลความจําเปนของการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

สาระสําคัญโดยยอ 
อธิการบดีแจงวัตถุประสงคในการเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเปนวาระ 

พิเศษ เนื่องจากไดรับหนังสือแจงจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ใหสวนราชการ 
(มหาวิทยาลัย) ที่ไดรับงบประมาณฟนฟูฯ จะตองมีการรายงานผลการดําเนินการ และความคืบหนา 
เกี่ยวกับการใชงบประมาณ  โดยนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีจะมีการประชุมสัญจรในพื้นที่ที่ไดรับ 
ผลกระทบจากอุทกภัย กําหนดการประชุมในวันพุธที่ 1516 กุมภาพันธ 2555 เพื่อติดตามงบประมาณ 
ฟนฟูฯ เนื่องจากเปนภารกิจเรงดวนที่ตองดําเนินการ 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

สาระสําคัญโดยยอ 
ยกไปไวในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2555 จํานวน 3 ครั้ง 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม 

สาระสําคัญโดยยอ 
มหาวิทยาลัยไดรับหนังสือจากสํานักงบประมาณ ที่ นร 0712/5649 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ 

2555 เรื่อง  ขอยืนยันการขอรับงบกลาง  รายการเงินสํารองจายกรณีฉุกเฉินหรือจําเปน  เพื่อใหความ 
ชวยเหลือฟนฟู เยียวยา  ผูไดรับผลกระทบจากสถานการณอุทกภัย โดยมีรายละเอียดการจัดสรร 
งบประมาณในการใหความชวยเหลือ ฟนฟูฯ ดานโครงสรางพื้นฐาน และขอใหมหาวิทยาลัยดําเนินการ 
ตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และใหบันทึกขอมูลลงในแบบฟอรมการติดตามความกาวหนา 
โครงการฯ หากมีเงินงบประมาณเหลือจายใหสงคืนสํานักงบประมาณตอไป 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบ 

สาระสําคัญโดยยอ 

 ไมมี  

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 

 ไมมี  

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องนําเสนอเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระที่ 5.1 ขอความเห็นชอบใหหนวยงานพิจารณาการจัดซ้ือการจัดจางตาม 
แผนการใชจายงบกลาง รายการเงินสํารองจายกรณีฉุกเฉินฯ 
(งบฟนฟูฯ) 

สาระสําคัญโดยยอ 
ตามที่ มหาวิทยาลัยใหหนวยงานพิจารณาการจัดซื้อการจัดจางตามแผนการใชจายงบกลาง 

รายการเงินสํารองจายกรณีฉุกเฉินฯ (งบฟนฟูฯ) หากไมสามารถดําเนินการตามปกติได ใหดําเนินการโดย 
วิธีพิเศษจะตองเสนอขอมูลเหตุผลในการดําเนินการดวยวิธีพิเศษพรอมระบุเหตุผลวาทําไมตองดาํเนนิการ 
ดวยวิธีพิ เศษ เชน หากดําเนินการลาชาทําใหเกิดความเสียหาย ดําเนินการวิธีอื่นแลวไมไดผล 
จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาใหความเห็นชอบระยะเวลาในการดําเนินการ 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
เห็นชอบในหลักการใหหนวยงานพิจารณาการจัดซื้อการจัดจางตามแผนการใชจายงบกลาง 

รายการเงินสํารองจายกรณีฉุกเฉินฯ (งบฟนฟูฯ) หากไมสามารถดําเนินการตามปกติได ก็ใหดําเนินการ 
โดยวิธีพิเศษใหเขียนเหตุผลความจําเปนไปตามระเบียบพัสดุ 

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ 

สาระสําคัญโดยยอ 

 ไมมี  

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 

 ไมมี  

ปดประชุมเวลา เวลา 15.00 น. 

นางสาวภัครินทร ภิญญา ผูบันทกึการประชุม 
นางนงคราญ คงสมทรง ผูบันทกึการประชุม 
รศ.วันทนีย แสนภักดี ผูตรวจบันทึกการประชุม


