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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
คร้ังที่ 21/2555 

วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจกิายน 2555 เวลา 09.3012.00 น. 
ณ หองประชุม 1 อาคาร 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

-------------------------------------------------- 
ผูท่ีมาประชุม 
1. ดร.บรูพาทิศ พลอยสุวรรณ อธิการบดี ประธาน 
2. ดร.พรเทพ รูแผน รองอธิการบดฝีายบริหาร กรรมการ 
3. ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุงพรหม รองอธิการบดฝีายวิชาการ กรรมการ 
4. นายจิรศักดิ์ ชุมวรานนท รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา กรรมการ 
5. ดร.ชิดชัย สนั่นเสียง รองอธิการบดฝีายวิจัยและบริการวิชาการ กรรมการ 
6. นายสุนทร โภชฌงค รองอธิการบดฝีายกจิการนกัศึกษา กรรมการ 
7. นางสาววนิดา อินทรลักษณ ผูชวยอธิการบดีฝายกิจการพิเศษและตรวจสอบภายใน กรรมการ 
8. ดร.อมรรัตน สนั่นเสียง คณบดีคณะครุศาสตร กรรมการ 
9. ผศ.วิชชุกร นาคธน คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร กรรมการ 
10. รศ.ดร.นพวรรณ ธีระพันธเจริญ คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กรรมการ 
11. นายสมเกียรติ แดงเจริญ (แทน) คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 
12. ผศ.จินตนา เวชมี ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กรรมการ 
13. ผศ.พันทิพา มาลา ผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา กรรมการ 
14. นายชัยพฤกษ ชูดํา ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี 

สารสนเทศ กรรมการ 
15. ดร.รวีวัตร สิริภูบาล ผูอํานวยการสํานักงานบัณฑิตศึกษา กรรมการ 

ผูเขารวมประชุม 
1. นางสุนทรี โพธิกุล ผูอํานวยการกองกลาง 
2. นางสาวเพลินตา โมสกลุ ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน 
3. นางสาวยุวนารี ฉิมพาลี (แทน) ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา 
4. นางสารภี พูลศิริ ผูอํานวยการกองพฒันานักศึกษา 

ผูไมเขารวมประชุม 
1. นายทวีศักดิ์ จริตควร ผูชวยอธิการบดีฝายบริหาร ติดภารกิจ 
2. รศ.ไพฑูรย สมัครกิจ ประธานสภาคณาจารยฯ ติดภารกิจ 

เริ่มประชุม เวลา 09.30 น. 
ประธานพิจารณาจํานวนกรรมการที่มาประชุมและเห็นวาครบองคประชุมแลวจึงเปดการประชุม 

และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม
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ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ 
ระเบียบวาระที่ 1.1 การตอนรับคณะกฐินพระราชทานจากสํานักงานคณะกรรมการการ 

อุดมศึกษา 

สาระสําคัญโดยยอ 
ในวันเสารที่ 3 พฤศจิกายน 2555 คณะผูบริหารและบุคลากรจากสํานักงานคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษาจะนํากฐินพระราชทานและถวายภัตตาหารเพลแดพระสงฆ ณ วัดพรหมนิวาสวรวิหาร 
ตําบลทาวาสุกรี อําเภอพระนครศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พระนครศรีอยุธยาพรอมกับรับประทานอาหารกลางวันรวมกัน ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พระนครศรีอยุธยา มอบหมายผูอํานวยการกองกลางเปนผูประสานงาน ขอเชิญคณะกรรมการบริหาร 
มหาวิทยาลัยและผูบริหารของคณะทุกทานรวมถึงรองคณบดีและหัวหนาสํานักงาน รวมใหการตอนรับและ 
รับประทานอาหารรวมกัน 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 1.2 การทําบุญครบรอบวันเกิดนายกสภามหาวิทยาลัย 

สาระสําคัญโดยยอ 
วันเสารที่ 3 พฤศจิกายน 2555 เปนวันคลายวันเกิด ศ.ดร. ศุภมาศ พนิชศักดิ์พัฒนา นายกสภา 

มหาวิทยาลัย โดยจะมาจัดงานทําบุญครบรอบวันเกิดเลี้ยงพระเพล ที่ วันสมณโกฎฐาราม อําเภอ 
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขอเรียนเชิญผูบริหารมหาวิทยาลัยและคณะกรรมการบริหาร 
มหาวิทยาลัยทุกทานเขารวมงาน 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 1.3 การทําบุญครบรอบวันเกิดนายกสภามหาวิทยาลัย 

สาระสําคัญโดยยอ 
ในปนี้ไดมอบหมายผูอํานวยการกองกลางไดตรวจสอบวัดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและ 

จังหวัดอางทองที่ยังไมมีการจัดกองกฐิน พบวามีวันลอดชอง ตําบลบานปอม อําเภอพระนครศรีอยุธยา 
จึงนําเรียนคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ โดยผูอํานวยการกองกลางจะทําการตรวจสอบ 
อีกครั้งหนึ่งวายังมีวัดอื่นที่มีความประสงคจัดกองกฐินเพิ่มเติมหรือไม และทําการจัดหมายกําหนดการ 
ทําบุญรวมกัน 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 1.4 มอบหมายผูปฏิบัติหนาที่เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

สาระสําคัญโดยยอ 
เนื่องจากอธิการบดียังไมมีคําสั่งแตงตั้งผูที่ปฏิบัติหนาที่ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี 

จึงมอบหมายผูอํานวยการกองกลางทําหนาที่เปนเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยไปพลางกอน 
เมื่อมีคําสั่งแตงตั้งแลวจึงจะใหปฏิบัติหนาที่อยางเปนทางการตอไป 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระที่ 2.1 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 20/2555 

สาระสําคัญโดยยอ 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยไดมีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

ครั้งที่ 20/2555 เมื่อวันอังคารที่ 16 ตุลาคม 2555 ณ หองประชุม 1 อาคาร 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พระนครศรีอยุธยา 

เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย นําเสนอรายงานการประชุม ครั้งที่ 
20/2555  เพื่อขอใหที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 

มต/ิความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้ งที่ 20/2555 

โดยไมมีการแกไข 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม 

ระเบียบวาระที่ 3.1 รายงานขอมูลการดําเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ครั้งที่ 20/2555 

สาระสําคัญโดยยอ 
1. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ไดมีมติกําหนดเปนแนวปฏิบัติใหเลขานุการนําเสนอ 

ที่ประชุมเพื่อทราบความคืบหนาหรือขอมูลการดําเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติทุกครั้งโดยบรรจุ 
เปนเรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งกอนดวย 

2. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มีการประชุม ครั้งที่ 20/2555 เมื่อวันอังคารที่ 
16 ตุลาคม 2555 เวลา 13.30 น. ณ หองประชุม 1 อาคาร 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
โดยมีสาระตามรายงานการประชุมฯ ในระเบียบวาระที่ 2.1
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3.  คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มีการประชุม ครั้งที่ 20/2555 เมื่อวันอังคารที่ 
16 ตุลาคม 2555 โดยมอบหมายใหฝายเลขานุการแจงไปยังหนวยงานและบุคคลที่เกี่ยวของปฏิบัติ 
ตามมติที่ประชุมในระเบียบวาระที่ 3.1 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.1 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะครุศาสตร 
สาระสําคัญโดยยอ 

1. วันที่ 1819 ตุลาคม 2555 คณะครุศาสตรไดทําการปฐมนิเทศนักศึกษาช้ันปที่ 5 
กอนออกฝกประสบการณวิชาชีพในสถานศึกษาสอง ภาคเรียนที่  2/2555 ไดสงตัวนักศึกษาออก 
ฝกประสบการณวิชาชีพเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2555 

2. วันที่ 31 ตุลาคม 2555 ถึง วันที่ 2 พฤศจิกายน 2555 ดําเนินการจัดอบรมใหกับ 
นักศึกษาสาขาวิชานาฏศิลปการละครและดนตรี คณะมนุษยศาสตร จํานวน 8 คน สําหรับผูที่มีความ 
ตองการฝกประสบการณวิชาชีพในโรงเรียนระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ซึ่งที่มาเกิดจากไดลงพื้นที่ 
ตามโรงเรียนที่มีความตองการในสาขาดนตรีและนาฏศิลป  ไดสอบถามจากประธานสาขาวิชา ไดมีวิชา 
ฝกประสบการณวิชาชีพจํานวน 1 ภาคเรียน ไดเขียนบันทึกทําความรวมมือไปยังคณะมนุษยศาสตรและ 
สังคมศาสตรแลวและอยูระหวางการรอคําตอบ  แตอยางไรก็ตามเพื่อใหการลงฝกประสบการณวิชาชีพ 
ในโรงเรียนเปนระบบและมีประสิทธิภาพจึงไดมีการอบรมเรื่องการเขียนแผน เทคนิคการจัดการเรียน 
การสอน และเทคนิคของความเปนครู ใหกับนักศึกษาซึ่งมีความตั้งใจในการอบรมเปนอยางดี  และจะสง 
นักศึกษาออกฝกประสบการณในภาคเรียนที่ 2/2555 

3. วันที่ 5 พฤศจิกายน 2555 จะนํานักศึกษาจํานวน 8 คน ช้ันปที่ 5 ที่เขารวมโครงการ 
คัดเลือกผลิตครูมืออาชีพ ซึ่ งนัก ศึกษามี คุณสมบัติตามเกณฑของสกอ.  ใช วิ ธีการจับฉลาก 
ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

4. วันที่  7 พฤศจิกายน 2555 จะมีการปฐมนิ เทศนักศึกษา ช้ันปที่  4 กอนออก 
ฝกประสบการณวิชาชีพ 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.2  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
สาระสําคัญโดยยอ 

 ไมมี  

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
 ไมมี 
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ระเบียบวาระที่ 4.3 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
สาระสําคัญโดยยอ 

 ไมมี  

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
 ไมมี  

ระเบียบวาระที่ 4.4  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
สาระสําคัญโดยยอ 

เมื่อสัปดาหที่ผานมาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีการประชุมคณะกรรมการประจํา 
คณะไดนําเรื่องของหลักสูตรวิสาหกิจชุมชนใหคณะกรรมการพิจารณา ซึ่งความกาวหนาเรื่องหลักสูตร 
คือ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพไดสงผลการตอบรับมาแลววาไมมีการกาวลวง  และไดจัดสงเอกสารมา 
ตามระบบเพื่อนําเขาสภาวิชาการในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2555 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.5  เรือ่งนําเสนอเพื่อทราบจากผูอาํนวยการสถาบนัอยุธยาศึกษา 

สาระสําคัญโดยยอ 
เมื่อวันพุธที่ 31 ตุลาคม 2555 สถานทูตอิหราน โดยคุณกวี โทรศัพทประสานงานมาเพื่อ 

นัดพบทานอธิการบดีตอไป  เนื่องจากทานทูตโทรมาช้ีแจงวามีความตองการที่จะจัดงานรวมกับ 
มหาวิทยาลัยเพื่อเสนอรางวัลทานเฉกอะหมัดกุมมี ประมาณเดือนกุมภาพันธ 2556 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.6 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

สาระสําคัญโดยยอ 
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารเทศเปนหนวยสนับสนุนการศึกษาดังนั้นในชวงปด 

ภาคเรียนไดดําเนินการในหลายสวนเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนใหกับนักศึกษาในชวงเปดภาคเรียน 
ขณะนี้ช้ันลางที่ถูกน้ําทวมทั้งอาคาร 15 และอาคาร 19 ไดปรับปรุงเสร็จเรียบรอยแลว อาคาร 15 ที่เปน 
อาคารหลังเกาจะจัดเปนโซนใหนักศึกษาสามารถที่จะเขาไปใชอินเตอรเน็ตโดยจัดเปนพื้นที่เปดให 
นักศึกษาเขาไปใชบริการไดเหมือนบริเวณใตอาคาร 317 สวนการใหบริการไดปรับปรุงยายหนังสืออางอิง 
ที่มีราคาแพงและเปนหนังสือที่มีคุณคานํายายไปไวที่ชั้น 2  และยายวารสารที่จะใหบริการนํายายมาไวที่



การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ครั้งที่ 22/2555 

[27] 

ช้ัน 1 เพื่อใหบริการไดงายข้ึนเพื่อปองกันเหตุการณวิกฤต เพื่อใหงายตอการขนยายไมใหมีความเสียหาย 
มากและการขยายเครือขายไดขยายไปหลายอาคารแลว เชน อาคาร 14 โรงยิม อาคาร 41 
คณะวิทยาการจัดการหลังใหมจากเดิมครุภัณฑประจําอาคารไมมี  ไดประสานงานรวมกับคณะจึงได 
จัดสรรงบประมาณใหในสวนที่เปนเครือขายภายในของอาคาร  และไดดําเนินการเสร็จแลวเมื่อวันพุธที่ 
31 ตุลาคม 2555 สําหรับหองเรียนที่อาคาร 100 ป ไดทําการสํารวจลาสุดเมื่อภาคเรียนที่ผานมายังไม 
ถูกใชเปนหองเรียน  ขณะนี้ยังขาดเกาอี้อยูจํานวน 293 ตัว เนื่องจากหอง 31017 และ 31018 เดิมเปน 
หอง ELLIS ไดยายไปอยูในสํานักงาน จึงนํามาใชเปนหองเรียนไดจํานวน 2 หอง  และเนื่องจากภาคเรียน 
ที่ 1/2555 ถูกยืมไปใชที่อาคาร 41 และไมไดสงคืน 

อธิการบดี กลาววา หนวยงานใดที่ยังไมมีโทรศัพทหรือยังติดตอไดไมสะดวก ขอใหชวยแจงสํานัก 
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเปนขอมูลไดไปตรวจสอบวาอยูในโครงการที่ดําเนินการหรือไม 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.7   เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

สาระสําคัญโดยยอ 
1. งาน 120 ป ฝกหัดครูสถาบันวิจัยและพัฒนาไดสงบุคลากรจํานวน 3 คน เขา Work 

Shop เพื่อนําเสนองานวิจัยนานาชาติเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2555 และวันที่ 26 28 ธันวาคม 2555 
2. งานบริการวิชาการตามที่สถาบันวิจัยและพัฒนาไดเชิญสาขาและตัวแทนสวนราชการ 

มาประชุมเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2555 และทานอธิการบดีไดออกบันทึกขอความถึงสวนราชการตาง ๆ 
เพื่อใหทบทวนและสงกลับคืนมายังสถาบันวิจัยและพัฒนาภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2555  ขณะนี้มี 
สงกลับมาแลวจํานวน 2 หนวยงาน คือ สํานักวิทยบริการฯ  ขอยกเลิกทุกกิจกรรม และคณะครุศาสตร 
แจงชวงไตรมาสที่ชัดเจน  สวนที่เหลือสถาบันอยุธยาศึกษา คณะวิทยาศาสตรฯ คณะมนุษยศาสตรฯ 
คณะวิทยาการจัดการ ขอความอนุเคราะหชวยแจงวาหนวยงานของทานยังยืนยันเหมือนเดิมหรือไม หรือ 
มีความตองการปรับปรุงอยางไร 

ดร.ชิดชัย  สนั่นเสียง กลาววา โครงการบริการวิชาการขอใหผูบริหารทบทวน เพราะ 
การบริการวิชาการเปนบทบาทหนาที่ที่สําคัญสําหรับคณาจารยของหนวยงาน โดยมีหนาที่สอนและ 
ใหบริการวิชาการ และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ขอใหทุกหนวยงานทั้งคณบดี ศูนย สํานัก สถาบัน 
กลับไปพิจารณาเนื่องจากเปนหนาที่ที่สําคัญ 

อธิการบดี ใหขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องการบริการวิชาการ ตามที่ไดมีเงื่อนไขใหปรับปรุง 
นั้น หากการทํางานทําใหเสร็จไป ไดการจัดอบรมและนับจํานวนคนและรายงานผลวาไดคน 50 คน 
พบวาพึงพอใจมาก ทําแบบนี้มาเปนเวลา 10 ปแลว  จึงมีความคิดวามหาวิทยาลัยควรทําเพียงเทานี้ 
หรือไมในฐานะมหาวิทยาลัยที่จะเปนผูนําทางวิชาการที่จะเสริมสรางความเขมแข็ง ควรมีการยกระดับ 
คุณภาพ เปนหนาที่ตามตําแหนงหนาที่และตามกฎหมาย  เมื่อทานอยูในตําแหนงที่มีหนาที่แลวไมทํา 
ควรนึกถึงประชาชนและประเทศชาติ  ควรทําใหมีคุณภาพมีสาระที่จะจัดการบริการวิชาการ เชน เนื้อหา 
สาระที่จะจัดอบรม
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มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.8  เรื่องนําเสนอเพือ่ทราบจากผูอาํนวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
สาระสําคัญโดยยอ 

การปรับปรุงอาคารและหองเรียนที่ชํารุดเสียหายจากน้ําทวม  บัดนี้ไดดําเนินการเสร็จ 
เรียบรอยแลว สามารถใชจัดการเรียนการสอนไดตามปกติ 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.9 เรื่องนําเสนอเพือ่ทราบจากผูอาํนวยการสํานกังานอธกิารบดี 
สาระสําคัญโดยยอ 

1. รายงานการดําเนินงานตามนโยบายและเปาหมายการบริหารและการจัดการศึกษาของ 
โรงเรียนสาธิต ตามที่มหาวิทยาลัย ใหรายงานความคืบหนาการดําเนินงานตามนโยบายและเปาหมาย 
การบริหารและการจัดการศึกษา  ซึ่งโรงเรียนสาธิตมัธยมไดดําเนินการและรายงานใหมหาวิทยาลัยไดรับ 
ทราบตอไป 

2. ขอเชิญรวมบริจาคเงินและสิ่งของในวัน “รวมน้ําใจชวยกาชาด ป 2555” จังหวัด 
พระนครศรีอยุธยา ไดกําหนดจัดงานยอยศยิ่งฟาอยุธยามรดกโลกและงานกาชาดประจําป 2555 
ซึ่งการจัดงานดังกลาวกําหนดใหมีการออกรานกาชาดของเหลากาชาดจังหวัดเพื่อหารายไดนําไป 
ชวยเหลือบรรเทาทุกขเบื้องตนแกเด็กผูพิการ ผูยากไรและผูประสบภัยพิบัติตาง ๆ ขณะนี้มหาวิทยาได 
มอบหมายใหกองกลางดําเนินการจําหนายบัตรกาชาดใบละ 50 บาท 

3. สรุปมติสําคัญในการประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลยัราชภัฏ ตามเอกสารจากสํานักงานที่ 
ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ เลขที่ ทปอ.มรภ.ว.พิเศษ/2555 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2555 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.10  เรือ่งนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีและผูชวยอธกิารบดี 
ระเบียบวาระที่ 4.10.1  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝายบริหาร 

สาระสําคัญโดยยอ 
1. ขอขอบคุณคณบดี ผูอํานวยการศูนย สํานัก สถาบัน ที่ไดจัดสงบุคลากรไปรวม 

ประชุมสัมมนาเพื่อพัฒนากระบวนทัศนในการทํางาน ในชวงวันที่ 2930 ตุลาคม 2555 มีผูเขารวม 
ประชุมสัมมนาจํานวน 147 คน ซึ่งทุกคนไดประสบการณแนวคิดเพื่อกลับมาทํางาน  และฝายบริหาร 
มีแผนที่จะพัฒนาบุคลากรใหมีความสมัครสมานสามัคคี และมีแผนที่จะจัดกีฬาภายในของมหาวิทยาลัย
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ข้ึนในปลายปนี้ เพื่อตอนรับสนามกีฬาใหมของมหาวิทยาลัยรายละเอียดจะไดดําเนินการตอไป 
จึงนําเรียนคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 

2. การเรงรัดแผนการใชจายงบประมาณเมื่อวันพุธที่ 31 ตุลาคม 2555 ไดเชิญกลุมงาน 
พัสดุรวมหารือเรื่องงบประมาณฟนฟูตองเรงเบิกจายภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ดังนั้นจะตองมี 
การตรวจรับงานใหแลวเสร็จประมาณกลางเดือนธันวาคม 2555 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.10.2 เรื่องนําเสนอเพือ่ทราบจากรองอธกิารบดฝีายวางแผนและพฒันา 

สาระสําคัญโดยยอ 
1. มหาวิทยาลัยนเรศวรขอเชิญสงบุคลากรเขารวมโครงการเพิ่มศักยภาพผูปฏิบัติงาน 

ประกันคุณภาพของหนวยงานระดับตาง ๆ ในสถาบันอุดมศึกษา เรียนคณะกรรมการบริหาร 
มหาวิทยาลัยเรียนประชาสัมพันธภายในหนวยงาน รุนที่ 1 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2555 รุนที่ 2 วันที่ 30 
พฤศจิกายน 2555 

2. ปฏิทินการบูรณาการการจัดทํางบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2557 
และแนวทางดําเนินการ ขณะนี้ปฏิทินงบประมาณ ครม. เห็นชอบแลวโดยจะมีการประชุมผูที่เกี่ยวของ 
ในวันศุกรที่ 2 พฤศจิกายน 2555 มีวัตถุประสงตองการใหทุกทานรับทราบงบประมาณรายจายประจําป 
งบประมาณ พ.ศ. 2557 โดยทั่วกัน 

3. แผนความตองการงบลงทุนเบื้องตนประจําปงบประมาณ 2557 โดยขอเสนอคูมือ 
การจัดทําและวิเคราะหความตองการและความพรอมของงบลงทุนปงบประมาณ พ.ศ. 2557 เบื้องตน 
หากหนวยงานใดตองการของบลงทุนกอสรางจะตองมีความพรอมของรูปแบบรายการ การประมาณ 
ราคา และพื้นที่ใชสอย พื้นที่กอสรางที่สามารถสรางไดทันที งบครุภัณฑตองมีการระบุความตองการเพื่อ 
การใด เชน ทดแทนของเดิม เพิ่มผลผลิต เพิ่มเปาหมายใหม ซึ่งสาระสําคัญตาง ๆ จะช้ีแจงในที่ประชุม 
วันศุกรที่ 2 พฤศจิกายน 2555 เวลา 13.00 น. ณ หองประชุม 212 ตอไป 

4. สรุปการติดตามความกาวหนาการใหความชวยเหลือ ฟนฟู ผูที่ไดรับผลกระทบ 
จากสถานการณอุทกภัย เงินกันเหลื่อมปงบประมาณ พ.ศ. 2555 รายงาน ณ วันที่ 31 ตุลาคม 
พ.ศ. 2555 

5. สรุปผลการติดตามความกาวหนาการดําเนินงานหมวดรายจายงบลงทุน เงินกันเหลื่อม 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2555 (งบประมาณแผนดิน) รายงาน ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2555 

ฝากทุกหนวยงานที่มีความเกี่ยวของโปรดเรงรัด กํากับดูแลการใชจายงบประมาณใหเปนไป 
ตามแผนและระยะเวลาที่กําหนด 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 4.10.3  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝายวิชาการ 
สาระสําคัญโดยยอ 

1. ปฏิทินการเปดภาคเรียนโดยจะเปดภาคเรียนในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2555 

2. การเตรียมการดําเนินการสรรหาคณะกรรมการอุดมศึกษา เนื่องดวยคณะกรรมการอุดมศึกษา 

กกอ. จะหมดวาระวันที่ 2 ธันวาคม 2555 ใหสถาบันอุดมศึกษาเตรียมการเสนอช่ือผูทรงคุณวุฒิเพื่อสรรหาเปน 

คณะกรรมการอุดมศึกษา และตองดําเนินการสรรหาใหแลวเสร็จภายใน 60 วัน จึงนําเรียนเพื่อทราบ 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ แผนการรับนักศึกษาใหเปนไปตามที่คณะกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งเปน 

ผูดําเนินการ 

ระเบียบวาระที่ 4.10.4   เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ 
สาระสําคัญโดยยอ 

เนื่องจากการประชุมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2555 มีเรื่องสําคัญ 
และเกี่ยวของกับมหาวิทยาลัยที่ตองรับทราบและเขารวมกิจกรรมดวย คือ 

1. การถวายผากฐินพระราชทานป 2555 จังหวัดพระนครศรีอยุธยาไดรับกฐินพระราชทาน 
ทั้งหมด 12 วัด โดยวันอาทิตยที่ 18 พฤศจิกายน 2555 เวลา 15.00 น. พระเจาหลานเธอ พระองค 
เจาอทิตยาทรกิติคุณ จะเสด็จเปนองคประธานถวายผากฐิน ณ วัดภูเขาทอง ตําบลภูเขาทอง อําเภอ 
พระนครศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขอเชิญชวนใหมหาวิทยาลัยเขารวม และวันเสารที่ 24 
พฤศจิกายน 2555 เวลา 9.00 น. สํานักศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมจะนํา 
ผากฐินพระราชทานมาถวายยังวัดตูม  ตําบลวัดตูม อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาตองเขารวมงานในครั้ง 

2. ในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2555 เวลา 07.30 น. สมาคมอนุสรณสถานทหารอาสาจะจัด 
พิธีการวางพวงมาลาเนื่องในวันที่ระลึกทหารอาสาสงครามโลก ครั้งที่  1 ณ อนุสาวรียทหารอาสา 
หนาโรงงานซอมยาง 

3. จังหวัดพระนครศรีอยุธยาขอความรวมมือระดับของความสําเร็จการดําเนินการ 
ตามมาตรการประหยัดพลังงาน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภาพรวมอยูใน 10 อันดับแรกอยูที่ 
3.4 คะแนน และขอความรวมมือจากหลายหนวยงานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไมไดกรอกขอมูล 
ทั้ง 2 มหาวิทยาลัย จึงตองขอความรวมมือชวยกรอกขอมูล 

4. กิจกรรมประชาสัมพันธการเสนอตัวเปนเจาภาพจัดงาน Word Expo 2020 
ในวันพุธที่  8 พฤศจิกายน 2555 จังหวัดพระนครศรีอยุธยารวมกับองคการบริหารสวนจังหวัด 
พระนครศรีอยุธยาจะจัดกิจกรรมกีฬาสัมพันธการเสนอตัวเปนเจาภาพจัดงาน Word Expo 2020 
ณ บริเวณอนุสรณสถานแหงความจงรักภักดีทุงหันตรา โดยกิจกรรมจะเริ่มตั้งแต 08.00  24.00 น. 
มีกิจกรรมแรก WORK Rally การแขงขันกีฬาทางน้ําในชวงบาย และภาคคํ่าจะมีกิจกรรมการสวดมนต/ 
ลงอาบน้ํา และกิจกรรมลอยกระทงเปนลําดับสุดทาย ดังนั้นจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจะจัดกิจกรรม 
ลอยกระทงจากบริเวณทุงมะขามหยองไปจัด ณ บริเวณอนุสรณสถานแหงความจงรักภักดีทุงหันตรา
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5. การนําเสนอการแสดงแสง เสียง พิธีเปดและบรรยากาศหนางานยอยศ ยิ่งฟา อยุธยา 
มรดกโลกในวันที่ 716 ธันวาคม 2555 ในสวนแสง เสียง พิธีเปดและบรรยากาศหนางานมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยาไดไปนําเสนอการดําเนินงาน แสง เสียง และพิธีการเปดงาน ในวันที่ 29 
ตุลาคม 2555 แตคณะกรรมการยังไมไดมีการตัดสินผลการคัดเลือกระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พระนครศรีอยุธยาและบริษัทออรแกไนเซอร และใหมหาวิทยาลัยไปนําเสนอใหมอีกครั้งหนึ่งในวันศุกรที่ 
2 เวลา 15.00 น. ณ หองประชุม 1 อาคารชั้น 3 สํานักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

6. โครงการติดตามประเมนิผลโครงการฟนฟู เยียวยา ผูที่ไดรับผลกระทบจากสถานการณ 
อุทกภัย ป 2554 ซึ่งมอบใหมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาติดตามโครงการจํานวน 23 โครงการ 
ภายใต 23 โครงการเปนโครงการที่ยังไมสําเร็จโดยใชเวลา 5 เดือน (ตุลาคม 2555 – กุมภาพันธ 2556) 
ขอความอนุเคราะหผูบริหาร โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาจะจัดทําหนังสือแจงไปยังหนวยงานของทาน 
เนื่องจากคณาจารยที่อยูในสังกัดของทานจะตองลงพื้นที่ติดตามโครงการเดือนละ 1 ครั้ง ไดรับ 
คาตอบแทนครั้งละ 2,500 บาท รวมทั้งจังหวัดแจงวาเดือนธันวาคมจะมีโครงการดังกลาวอีกครั้งเปน 
ระยะที่ 3 แตยังไมมีเอกสารที่ชัดเจนจึงนําเรียนเพื่อทราบ 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.10.5  เรือ่งนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธกิารบดฝีายกิจการนกัศกึษา 

สาระสําคัญโดยยอ 
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2555 จะจัดพิธีไหวครูและมอบทุนการศึกษาใหกบันักศึกษาซึ่งได 

เลือนกําหนดการจากเดิมเนื่องจากหอประชุมไมเรียบรอย 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชมุ 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.10.6  เรื่องนําเสนอเพือ่ทราบจากผูชวยอธิการบดฝีายบริหาร 

สาระสําคัญโดยยอ 
 ไมมี  

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชมุ 
 ไมมี 



การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ครั้งที่ 22/2555 

[212] 

ระเบียบวาระที่ 4.10.7 เรื่องนําเสนอเพือ่ทราบจากผูชวยอธิการบดฝีายกิจการพิเศษ 
และตรวจสอบภายใน 

สาระสําคัญโดยยอ 
รายงานผลการตรวจสอบดานการเงินและบัญชี (สวนหลวง) ประจําปงบประมาณ 2554 

โดยหนวยตรวจสอบภายในไดดําเนินการตรวจสอบเสร็จเรียบรอยแลว สรุปผลการตรวจสอบไดตาม 
บันทึกขอความ ที่ ศธ 0550.11.1/4  ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2555 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชมุ 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 5   เรื่องนําเสนอเพื่อพิจารณา 
ระเบียบวาระที่ 5.1 พิจารณาการจัดสรรทุนรัฐบาล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 

(เพิ่มเติม) 

สาระสําคัญโดยยอ 
สํานักงาน ก.พ. มีมติอนุมัติใหนําทุนรัฐบาล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 ที่ไมมีผูไดรับ 

ทุนมาจัดสรรเพิ่มเติมเปนทุนสนับสนุนยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ (ทุนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ) ใหกับ 
สถาบันการศึกษาของรัฐ จํานวนทั้งสิ้น 33 ทุน โดยกําหนดจัดสรรในสาขาวิชาที่สอดคลองกับยุทธศาสตร 
การสรางความเช่ือมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมตามแผนพัฒนา 
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 

ในการนี้ สํานักงาน ก.พ. ขอใหสถาบันการศึกษาของรัฐที่มีความประสงคขอรับการจัดสรร 
ทุนรัฐบาลดังกลาวดําเนินการดังนี้ 

1. จัดทําเอกสารขอมูลตาง ๆ เพื่อประกอบการขอรับการจัดสรรทุนตามสิ่งที่สงมาดวย 
12 โดยสามารถแสดงความจํานงขอรับทุนไดประมาณ 12 ทุน ทั้งนี้ การขอรับทุนดังกลาวจะตองแสดง 
ใหเห็นถึงประโยชนที่จะไดรับจากการไปศึกษาที่จะนํามาพัฒนาหลักสูตรที่รับผิดชอบในบริบทของ 
อาเซียน 

2. บันทึกและรวบรวมขอมูลตาง ๆ ที่ไดจัดทําในขอ 1 ลงในแผน CD สงใหสํานักงาน ก.พ. 
พิจารณาภายในวันศุกรที่ 14 ธันวาคม 2555 ทั้งนี้ สําหรับเอกสารและขอมูลตาง ๆ ที่สงหลังวันที่ 14 
ธันวาคม 2555 จะไมไดรับการพิจารณา 

ผศ.ดร.วิมลพรรณ  รุงพรหม รองอธิการบดีฝายวิชาการ กลาววา เดิมการจัดสรรทุนรัฐบาล 
ดังกลาวมหาวิทยาลัยเคยสงขอมูลไปแลวแตเปนขอมูลพื้นฐาน  สํานักงาน ก.พ. จึงไดสงเอกสารมาใหอีก 
ครั้ งหนึ่ง  เรื่องนี้มีความสําคัญซึ่งสํานักงาน ก.พ. จะพิจารณาขอมูลของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พระนครศรีอยุธยาจากขอมูลอัตรากําลังเดิมที่เคยสงไป  ดังนั้นอัตรากําลังและการเตรียมคนมีความ 
เกี่ยวของกับหลักสูตรที่เปดสอน เชน สาขาวิชา วิชาเอก รายละเอียดพวกนี้คณะควรจะเปนผูกรอกขอมูล 
ทั้งหมดซึ่งขอมูลภาพรวมไดเคยสงไปแลวในสาขาที่จัดสรร  ตองการใหสงขอมูลกลับมาที่กองกลาง 
สํานักงานอธิการบดี ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2555 เพื่อสงขอมูลใหกับ สํานักงาน ก.พ. ตอไป
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ซึ่งในการจัดสรรทุนเกี่ยวของกับอัตรากําลัง สํานัก กอง ศูนย มาความสัมพันธกับสิ่งที่สงมาดวยจึงไม 
สามารถเขียนดวยตัวบุคคลใดบุคคลหนึ่งได  ตองใหหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน แผนพัฒนาบุคลากร 
(Human Resource Development Plan) มีขอมูลโครงสรางและกรอบอัตรากําลังซึ่งกลุมงาน 
บริหารงานบุคคล  เปนผูรับผิดชอบและตองการใหคณะพิจารณาเรื่องหลักสูตร กลาวถึงการพัฒนา 
สาขาวิชาที่สอดคลองกับยุทธศาสตรการสรางความเช่ือมโยงกับประเทศในภูมิภาคควรมีหนวยงานที่ 
เกี่ยวของทั้งมหาวิทยาลัย  ซึ่งขอมูลบางสวนตองทบทวนรวมกันเพื่อพิจารณาทิศทางการดําเนินงาน 

อธิการบดี กลาววา กรรมการบรหิารมหาวิทยาลัยมีความประสงคที่จะขอรับการจัดสรรหรือไม 
และควรมีแนวทางการดําเนินงาน  หากประสงคขอรับการจัดสรรทุนรัฐบาล ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2555 (เพิ่มเติม) โดยมอบหมายคณะทั้ง 4 คณะจัดทําเอกสารขอมูลในสวนของคณะ  และใหสง 
ขอมูลมายังสํานักงานอธิการบดี โดยสายวิชาการมอบกองบริการการศึกษาเปนผูตรวจขอมูล 
สวนสายสนับสนุนวิชาการมอบกองกลางเปนผูตรวจขอมูล  และประมวลเปนแผนอัตรากําลังโดยผาน 
ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดีรวบรวมและจดัสงใหสาํนักงาน ก.พ. ใหทันภายในวันศุกรที่ 14 ธันวาคม 
2555 

ผศ.จินตนา  เวชมี  ผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา กลาววา เสนอความประสงคขอรับ 
การจัดสรรทุน และมอบรองอธิการบดีฝายวิชาการเปนประธานรวมกับคณะทั้ง 4 คณะ 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
รับทราบและเห็นชอบขอรับการจัดสรรทุนรัฐบาล ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 

(เพิ่มเติม) โดยมีขอสั่งการดังนี้ 
1. มอบใหคณะไดเสนอขอมูลตามแบบฟอรมแผนพัฒนาบุคลากร (Human Resource 

Development Plan) ตามแนวนโยบายที่เคยไดมีการประกาศไปแลว 
2. มอบกองกลางแตงตั้งคณะกรรมการประกอบไปดวยรองอธิการบดีฝายบริหารเปน 

ประธาน รองอธิการบดีฝายวิชาการเปนรองประธาน โดยมีตัวแทนจากสถาบันสํานักเปนกรรมการ และ 
ใหผูอํานวยการกองกลางเปนกรรมการและเลขานุการ โดยมีผูอํานวยการกองนโยบายและแผนและ 
ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา เปนผูชวยเลขานุการ 

3. ใหคณะจัดทําขอมูลสงใหคณะกรรมการภายในวันที่ 23 พ.ย. 2555 
4. คณะกรรมการโดย กองกลาง สํานักงานอธิการบดี เปนเลขานุการพิจารณา ตรวจสอบ 

เสนอกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2555 
5. นําเขาคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยภายในวันที่ 7 ธันวาคม 2555 
6. ตรวจสอบ แกไขปรับปรุง เพื่อนําสง สํานักงาน ก.พ. ภายในวันที่ 14 ธันวาคม 2555



การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ครั้งที่ 22/2555 
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ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องอื่น ๆ 
ระเบียบวาระที่ 6.1 กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 22/2555 

สาระสําคัญโดยยอ 
เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย นําเสนอปฏิทินเพื่อหารือเรื่องกําหนด 

การประชุมคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 22/2555 โดยกําหนดปฏิทินการประชุมคณะกรรมการ 
บริหารมหาวิทยาลยั ครั้งที่ 22/2555 ในวันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2555 เวลา 13.30 น. ณ หองประชุม 1 
อาคาร 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

เลิกประชุมเวลา เวลา 12.00 น. 

นางสาวภัครินทร ภิญญา ผูจดบันทึกการประชุม 
นางสุนทรี โพธิกุล ผูตรวจบันทึกการประชุม


