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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
คร้ังที่ 15/2554 

วันอังคารท่ี 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 เวลา 13.3015.00 น. 
ณ หองประชุม 1 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. นางศรีเวียง ไตชิละสุนทร (แทน) ผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา กรรมการ 
13. นางสาวฤดี เสริมชยุต (แทน) ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กรรมการ 
14. นายชัยพฤกษ ชูดํา ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี 

สารสนเทศ กรรมการ 
15. ดร.รวีวัตร สิริภูบาล ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา กรรมการ 

ผูเขารวมประชุม 
1. นางสุนทรี โพธิกุล ผูอํานวยการกองกลาง 
2. นางสาวศราริตา บุญฤทธ์ิ นิติกร 
3. นางสริตา เจริญทัศน เจาหนาที่กองนโยบายและแผน 

เปดประชุม เวลา 13.30 น. 
ประธานพิจารณาจํานวนกรรมการที่มาประชุมและเห็นวาครบองคประชุมแลวจึงเปดการประชุม 

และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม
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ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ 

ระเบียบวาระที่ 1.1 ขอใหคณะที่จะจัดทําโครงการเรงดําเนินการเสนอโครงการและงบประมาณ 

สาระสําคัญโดยยอ 
มหาวิทยาลัยกําหนดใหคณะที่จัดทําโครงการจัดการศึกษาในภาคพิเศษไดรีบดําเนินการ 

เสนอโครงการและงบประมาณเพื่อขออนุมัติสภามหาวิทยาลัยโดยเร็ว คือโครงการความรวมมือกับ 
ชนชาติกวางสี  และโครงการจัดการศึกษาความรวมมือกับองคการปกครองสวนทองถ่ิน ในการนี้ 
มอบหมายคณะวิทยาการจัดการและคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดจัดทําโครงการสําหรับภาค 
การศึกษาที่ 1/2554 อาจใชโครงการเดิมที่ขออนุมัติไวแลวเพื่อเสนอขออนุมัติ โดยเฉพาะกับประเทศ 
จีนมหาวิทยาลัยไมไดทําโครงการไว ควรรีบดําเนินการโดยดวน 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 

รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 1.2 การประชุมคณะกรรมการสถาบันอยุธยาศึกษา ครั้งที่ 1/2554 

สาระสําคัญโดยยอ 
วันที่ 19 กรกฎาคม 2554 ในชวงเชามีการประชุมคณะกรรมการสถาบันอยุธยาศึกษา 

ไดดําเนินการจัดประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2554 ในกรณีการประชุมคณะกรรมการประจํา 
สวนราชการที่ไดวางเวนการประชุมเปนเวลานาน อาจจะมีผลทําใหการทํางานไมตอเนื่อง  จึงขอแจง 
สวนราชการอื่น ๆ กรณีที่มี เรื่องนําเสนอตอคณะกรรมการใหจัดประชุมคณะกรรมการเพื่อ 
พิจารณาดวย และการเสนองบประมาณหรือดําเนินการใด ๆ ในเชิงนโยบายขอใหนําเสนอที่ประชุม 
ประจําสวนราชการ หากไมมีการประชุมหรือการประชุมนอยอาจทําใหเรื่องไมผานตรงคณะกรรมการ 
ชุดน้ัน ๆ อาจจะทําใหเกิดปญหาในการสื่อสารและการทําความเขาใจรวมกัน 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 

รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระที่ 2.1 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 14/2554 

สาระสําคัญโดยยอ 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ไดมีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

ครั้งที่ 14/2554 เมื่อ วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2554 ณ หองประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พระนครศรีอยุธยา
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ขอเสนอ/ญัตต ิ
ขอรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 14/2554 

เมื่อวันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2554 ณ หองประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 14/2554 โดยไมมีการแกไข 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 14/2554 

ระเบียบวาระที่ 3.1 รายงานขอมูลการดําเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

สาระสําคัญโดยยอ 
เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย นําเสนอขอมูลการดําเนินงานและ 

ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 14/2554 โดยไดแจงและ 
มอบใหหนวยงานและบุคคลที่เกี่ยวของดําเนินการตามมติแลว 

ความเปนมา/เรื่องเดิม/ขอเท็จจริง 
1. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ไดมีมติกําหนดเปนแนวปฏิบัติใหเลขานุการนําเสนอ 

ที่ประชุมเพื่อทราบความคืบหนาหรือขอมูลการดําเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติทุกครั้งโดยบรรจุ 
เปนเรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งกอนดวย 

2. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มีการประชุมครั้งที่ 14/2554 เมื่อวันอังคารที่ 5 
กรกฎาคม 2554 เวลา 13.30 น. ณ หองประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  โดยมีสาระ 
ตามรายงานการประชุมฯ ในระเบียบวาระที่ 2 

3. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มีการประชุมครั้งที่ 14/2554 เมื่อวันอังคารที่ 5 
กรกฎาคม 2554 โดยมอบหมายใหฝายเลขานุการแจงไปยังหนวยงานและบุคคลที่เกี่ยวของปฏิบัติตาม 
มติที่ประชุมในระเบียบวาระที่ 3 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.1 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะครุศาสตร 

สาระสําคัญโดยยอ 
 ไมมี  

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
 ไมมี  

ระเบียบวาระที่ 4.2 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

สาระสําคัญโดยยอ 
 ไมมี  

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
 ไมมี  

ระเบียบวาระที่ 4.3 เรือ่งนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดคีณะวิทยาการจัดการ 

สาระสําคัญโดยยอ 
 ไมมี  

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
 ไมมี  

ระเบียบวาระที่ 4.4 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

สาระสําคัญโดยยอ 
 ไมมี  

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
 ไมมี  

ระเบียบวาระที่ 4.5 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา 

สาระสําคัญโดยยอ 
 ไมมี  

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
 ไมมี 
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ระเบียบวาระที่ 4.6 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

สาระสําคัญโดยยอ 
 ไมมี  

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
 ไมมี  

ระเบียบวาระที่ 4.7 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

สาระสําคัญโดยยอ 
 ไมมี  

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
 ไมมี  

ระเบียบวาระที่ 4.8 เรื่องนาํเสนอเพือ่ทราบจากผูอํานวยการสํานกังานคณะกรรมการบณัฑติศกึษา 

สาระสําคัญโดยยอ 
 ไมมี  

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
 ไมมี – 

ระเบียบวาระที่ 4.9 เรื่องนําเสนอเพือ่ทราบจากผูอาํนวยการสํานกังานอธกิารบดี 

สาระสําคัญโดยยอ 
วันอาทิตยที่ 24 กรกฎาคม 2554 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาจะมีการสอบ 

(ก.พ.) ของสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือนใชเปนสถานที่สอบดังกลาว ซึ่งนักศึกษา 
ภาคพิเศษ กศ.บป. งดการเรียนการสอนในวันเสารที่ 23 และวันอาทิตยที่ 24 กรกฎาคม 2554 
โดยวันเสารที่ 23 กรกฎาคม 2554 จะทําการจัดสถานที่สอบ วันอาทิตยที่ 24 กรกฎาคม 2554 จะจัด 
กองอํานวยการอยูที่สํานักวิทยบริการฯ เริ่มปฏิบัติงานตั้งแตเวลา 08.00 น.เปนตนไป และในวัน 
พฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2554 เวลา 13.30 น. สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (ก.พ.) 
จะจัดประชุม ช้ีแจง เกี่ ยวกับการดํา เนินงานสอบ ก .พ. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พระนครศรีอยุธยา จึงขอเรียนเชิญคณะกรรมการดําเนินการสอบแขงขันเพื่อบรรจุแตงตั้งบุคคลเขารับ 
ราชการ (ก.พ.) เขารวมประชุม ในวันและเวลาดังกลาว 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 4.10 เรือ่งนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีและผูชวยอธกิารบดี 

ระเบียบวาระที่ 4.10.1 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝายบริหาร 

สาระสําคัญโดยยอ 

ไมมี 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 

ไมมี 

ระเบียบวาระที่ 4.10.2 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดฝีายวางแผนและพฒันา 

สาระสําคัญโดยยอ 
1. กองนโยบายและแผน ไดจัดทําสรุปการประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการ 

ผูทรงคุณวุฒิองคคณะตาง ๆ รวมกับ ผูบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ตามหนังสือ 
ที่ ศธ 0550.1.2/261 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2554 

2. กลุมงานประกันคุณภาพรายงานผลการประเมินรายตัวบงช้ีอยางไมเปนทางการ ณ วันที่ 
14 กรกฎาคม 2554 (สกอ.) ดังนี้ คะแนนประเมินตนเอง 4.18 คะแนน  คะแนนประเมิน 
จากคณะกรรมการอยางไมเปนทางการ 4.16 คะแนน ตัวบงช้ีมีคะแนนลดลง 11 ตัวบงช้ี ไดแก 1.1, 
สมศ.ที่ 17, 2.8, 4.3, สมศ.ที่ 5, สมศ.ที่ 10, สมศ.ที่ 11, 8.1, 9.1 และ สมศ.ที่ 15 ตัวบงช้ีที่มีคะแนน 
เพิ่มขึ้น 4 ตัวบงช้ี ไดแก สมศ.ที่ 16.2, ตัวบงช้ี สมศ.ที่ 3, 4.1, สมศ.ที่ 9 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 

รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.10.3 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝายวิชาการ 

สาระสําคัญโดยยอ 
 ไมมี  

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
 ไมมี  

ระเบียบวาระที่ 4.10.4 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ 

สาระสําคัญโดยยอ 
 ไมมี  

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
 ไมมี 
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ระเบียบวาระที่ 4.10.5 เรือ่งนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธกิารบดฝีายกิจการนกัศกึษา 

สาระสําคัญโดยยอ 
 ไมมี  

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
 ไมมี  

ระเบียบวาระที่ 4.10.6 เรื่องนําเสนอเพือ่ทราบจากผูชวยอธิการบดฝีายบริหาร 

สาระสําคัญโดยยอ 
 ไมมี  

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
 ไมมี  

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องนําเสนอเพื่อพิจารณา 
ระเบียบวาระที่ 5.1 ขอความเห็นชอบดําเนินการซ้ือวัสดุประจําหองเรียน จํานวน 
8 รายการ โดยวิธีพิเศษ 

สาระสําคัญโดยยอ 
ตามที่มหาวิทยาลัยไดมอบหมายใหกองกลาง สํานักงานอธิการบดี ดําเนินการสํารวจความ 

ตองการใชเกาอี้แลคเชอรและโตะประจําหองเรียน โดยกองกลางไดประสานงานกับผูดูแลอาคารแลว 
พบวายังมีเกาอี้และโตะที่ยังไมครบตามความจุของหองเรียน และมหาวิทยาลัยไดอนุมัติงบบํารุง 
การศึกษาคงคลัง (ยอด 20% ของปการศึกษา พ.ศ. 2554) เปนคาเกาอี้และโตะ รายละเอียดตามบันทึก 
ขอความ กองกลาง สํานักงานอธิการดี ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2554 นั้น 

ตอมา กองกลางไดมอบหมายใหกลุมงานพัสดุดําเนินการจัดหา บัดนี้ไดดําเนินการสืบราคา 
เกาอี้และโตะตามความตองการใชงานเสร็จเรียบรอยแลว โดยมีรายละเอียดตามบันทึกขอความ 
เลขที่ 490/2554 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2554 เรื่องขออนุมัติดําเนินการซื้อวัสดุประจําหองเรียน จํานวน 
8 รายการ โดยวิธีพิเศษ เนื่องจากในปการศึกษา 2554 มหาวิทยาลัยไดรับนักศึกษาภาคปกติ จํานวน 
1,873 คน ซึ่งเพิ่มจากจํานวนการรับนักศึกษาปการศึกษา 2553 ประมาณ 400 คน และกองกลาง 
ไดรับแจงจากคณะ/สํานัก ตาง ๆ ใหดําเนินการจัดซื้อเกาอี้และโตะเพื่อใชในการเรียนการสอน 
จํานวน 8 รายการเปนจํานวนเงิน 896,039.40 บาท (แปดแสนเกาหมื่นหกพันสามสิบเกาบาท 
สี่สิบสตางค) ซึ่งตองดําเนินการจัดหาโดยวิธีสอบราคา 

ในการนี้ ขออนุญาตเปลี่ยนแปลงงบประมาณที่ไดอนุมัติใหดําเนินการจัดซื้อจากงบบํารุง 
การศึกษาคงคลัง ตามบันทึกขอความลงวันที่ 20 มิถุนายน 2554 เปนเงินเหลือจาย งบประมาณแผนดิน 
ประจําป พ.ศ. 2554 เปนจํานวนเงิน 896,039.40 บาท (แปดแสนเกาหมื่นหกพันสามสิบเกาบาท 
สี่สิบสตางค)
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ขอกฎหมาย 
1. ระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2548 

ขอ 25 หัวหนาสวนราชการหรือหัวหนารัฐวิสาหกิจมีอํานาจโอนและหรือเปลี่ยนแปลง 
รายการงบประมาณรายจายที่เหลือจายในแผนงบประมาณเดียวกันจากการดําเนินงานบรรลวัุตถุประสงค 
และเปาหมายผลผลิตหรือโครงการตามที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณ หรือจากการจัดซื้อจัดจางแลว 
ไปใชจายเปนรายจายใด ๆ ยกเวน เปนรายการคาที่ดิน หรือรายการกอหนี้ผูกพันขามปงบประมาณ 
และหากมีหนี้คาสาธารณูปโภคคางชําระ หรือคาใชจายที่จําเปนตองจายตามขอผูกพันสัญญาคางชําระ 
ใหโอนไปชําระเปนลําดับแรกกอนตามลําดับ 

2. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และแกไขเพิ่มเติม 
ขอ 23 การซื้อโดยวิธีพิเศษ ไดแก การซื้อครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกิน 100,000 บาท 

ใหกระทําไดเฉพาะกรณีหนึ่งกรณีใด ดังตอไปนี้ 
(2) เนื่องจากเปนพัสดุที่ตองซื้อเรงดวน  หากลาชาอาจเสียหายแกราชการ 

ขอ 66 การสั่งซื้อหรือสั่งจางโดยวิธีพิเศษครั้งหนึ่ง  ใหเปนอํานาจของผูดํารงตําแหนง 
และภายในวงเงินดังตอไปนี้ 

(1) หัวหนาสวนราชการไมเกิน 25,000,000 บาท 
ขอ 27 กอนดําเนินการซื้อหรือจางทุกวิธี  นอกจากการซื้อที่ดินและหรือสิ่งกอสราง 

ตามขอ 28 ใหเจาหนาที่พัสดุจัดทํารายงานเสนอหัวหนาสวนราชการตามรายการ ดังตอไปนี้ 
(2) รายละเอียดของพัสดุที่จะซื้อหรืองานที่จะจาง 
(7) ขอเสนออื่น ๆ เชน การขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการตาง ๆ ที่จําเปนในการ 

ซื้อหรือจาง 
3. มาตรา 31 (2) แหง พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 อธิการบดีมีหนาที่ 

ควบคุมดูแลบุคลากร การเงิน การพัสดุ สถานที่และทรัพยสินอื่นของมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามกฎหมาย 
กฎระเบียบ ประกาศและขอบังคับของทางราชการและของมหาวิทยาลัย 

ขอเสนอ / ญัตต ิ
ขอความเห็นชอบดําเนินการซื้อวัสดุประจําหองเรียน จํานวน 8 รายการ โดยวิธีพิเศษ 

มติท่ีประชุม 
เห็นชอบดําเนินการซื้อวัสดปุระจําหองเรียน จํานวน 8 รายการ โดยวิธีพิเศษ
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ระเบียบวาระที่ 5.2 ขอความเห็นชอบการปรับแกขอบังคับมหาวิทยาลัย 

สาระสําคัญโดยยอ 
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 

ไดรับรองสถานภาพของพนักงานมหาวิทยาลัยไวตามกฎหมาย และใหบุคลากรดังกลาวของมหาวิทยาลยั 
มีสวนรวมในกระบวนการสรรหา  ประกอบกับขอบังคับของมหาวิทยาลัยไดมีสภาพบังคับใช 
มาไดระยะหนึ่งแลว จึงสมควรไดรับการปรับปรุงแกไข  เพื่อใหทันยุคทันสมัยสอดคลองกับ 
พระราชบัญญัติ กฎ ระเบียบตาง ๆ ที่บังคับใชในปจจุบัน ประกอบกับสภามหาวิทยาลัยชุดปจจุบัน 
ใกลครบวาระ เพื่อใหการดําเนินการดังกลาวเปนไปอยางถูกตองเรียบรอย จึงสมควรปรับแกขอบังคับ 
ที่เกี่ยวกับการสรรหาคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย จํานวน 4 ฉบับ ดังนี้ 

1. การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย 
2. การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
3. การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผูดํารงตําแหนงบริหาร 
4. การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 

ขอกฎหมาย 
มาตรา 18(2) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 อํานาจของสภา 

มหาวิทยาลัยในการออกกฎ ระเบียบ ประกาศ และขอบังคับของมหาวิทยาลัย 

ขอเสนอ / ญัตต ิ
ขอความเห็นชอบการปรับแกขอบังคับมหาวิทยาลัย 

ดร.รวีวัตร  สิริภูบาล กลาววา  จากการพิจารณาพบวาสาระสําคัญบางประการที่ไมควร 
ปรับแกก็มีการนําเสนอใหปรับแก เชน วิธีการไดมา และในสวนของสาระสําคัญบางประการที่ควรปรับแก 
เชน ความไมครอบคลุมของประชากร คณาจารยประจําซึ่งแปลความหมายไมตรงกัน ใหสังเกต คําวา 
“คณาจารยประจํา” ในทุกกฎหมายที่ออกมาใหมกฎหมายเดิมกับกฎหมายใหมเขียนไมเหมือนกัน 
คําวา “ความหมาย” กับ “หมายถึง” แตกตางกันอยางไร คําวา “หมายถึง” เดิมตามที่ขีดออก 
เชน ความหมายของ “สภามหาวิทยาลัย” มีความแตกตางกันอยางไร  และเจตนารมณตามหลักการ 
ใหคนมีสวนรวม ไดมีการใหนิยามความหมาย “คณาจารย” ใหมีความคลอบคลุมมากข้ึนและคนมีสวน 
รวมมากข้ึนแตไมรูสาเหตุของการแกสาระสําคัญเดิม เชน ขอความ “ผูมีสวนรวมในการเสนอช่ือ” และ 
ขอความ “สมควรใหสภามหาวิทยาลัยมีสวนรวมในการเสนอช่ือนายกสภา” ซึ่งการไดมาของนายกสภา 
มหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากขอบังคับเดิมทั้ง 2 ฉบับ โดยภาพรวม ไมเคยมีปญหามา 
กอน  ดั งนั้นหากการกํ าหนด จํานวนคณะกรรมการสรรหา จํ านวนคณะกรรมการเดิม ๆ 
ไมทําใหเกิดความเสียหายก็ไมควรปรับแก  วิธีการไดมาไมเสียหายก็ไมควรแก สิ่งท่ีควรแกคือการมีสวน 
รวมของประชาคม วาดวยคณาจารยประจํา บุคลากรตาง ๆ จึงควรแกไขเฉพาะนิยามของ “คณาจารย 
ประจํา” ซึ่งมีปญหาวาบุคคลกลุมหนึ่งมีปญหาไมสามารถเสนอช่ือหรือเลือกนายกสภามหาวิทยาลัยหรือ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยได ตามขอบังคับเดิม ซึ่งการเสนอปรับแกใหคณาจารยในแตละคณะเสนอ
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รายช่ือพรอมเอกสารประกอบการเสนอรายช่ือเพื่อใหไดซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยหรือกรรมการสภา 
มหาวิทยาลัย จึงไมสมควรเปลี่ยนแปลง สวนปญหาที่ควรแกคือการกําหนดเขตพื้นที่ในฐานะมหาวิทยาลยั 
ทองถ่ิน ซึ่งครั้งที่ผานมามีการโตแยงเรื่องเขตบริการ อยุธยาคือเขต บริการ แตเดิมไดกําหนดเขตบริการ 
ในสมัยเปนสถาบันราชภัฏคือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดอางทองใชหรือไม  โดยมีขอโตแยงวา 
เขตบริการของมหาวิทยาลัยคือทั่วทั้งประเทศ มหาวิทยาลัยจึงไดผูทรงคุณวุฒิมาจากทั่วทั้งประเทศ 
มหาวิทยาลัยจึงไดกรรมการสภามหาวิทยาลัยมาจากทั่วประเทศ  จากการพิจารณาขอบังคับที่รางเสนอ 
จึงมีความเห็นวามีบางสวนเทาน้ันที่สมควรจะแกไข อธิการบด ี สรุปสาระสําคัญดังนี้ 

1. สวนที่เปนการแกไขเพิ่มเติม อะไรที่ไมไดเปนปญหาเดิมก็เสนอใหคงไวแตถาอะไรที่เปน 
ปญหาก็ใหปรับแกไข 

2. เปนการเสนอช่ือผูทรงคุณวุฒิไมควรที่จะใหกรรมการผูทรงคุณวุฒิหรือกรรมการสภา 
มหาวิทยาลัยและนายกสภามหาวิทยาลัยเปนผูเสนอควรจะใหประชาคมภายในมหาวิทยาลัยเปนผูเสนอ 

และมอบหมายฝายเลขานุการบันทึกแนวคิดขอเสนอหรือหลักการที่คณะกรรมการบริหาร 
มหาวิทยาลัยไดเสนอประกอบไปกับการนําเสนอประชาพิจารณหรือเสนอตอคณะกรรมการปรบัปรงุและ 
ยกรางกฎ ระเบียบ ประกาศ ขอบังคับของมหาวิทยาลัย 

ผศ.วิชชุกร  นาคธน กลาววา  เรื่องของการเสนอปรับแกระเบียบขอบังคับของมหาวิทยาลัย 
มีความคิดเห็นสอดคลองกับ ดร.รวีวัตร  สิริภูบาล เกี่ยวกับขอบังคับที่ใชมานั้นจะตองมีความชัดเจน 
เมื่อใชไประยะหนึ่งแลวระเบียบหรือขอบังคับนั้นมีปญหาในการบังคับใชอยางไร เชน บางเรื่อง 
คนสวนใหญอาจจะไมมีสวนรวม เชน อาจารยประจําตามสัญญา หรืออาจารยที่ เปนพนักงาน 
มหาวิทยาลัยเขาสูระเบียบขอบังคับไมไดสมควรแกไขคํานิยาม  แตในบางเรื่องไมชัดวาเมื่อใชไปแลว 
มีปญหาในทางปฏิบัติอยางไร  ซึ่งเมื่อเสนอเขาคณะกรรมการปรับปรุงและยกรางกฎ ระเบียบฯ 
จะสอบถามที่ละประเด็นวาประเด็นที่จะแกไขมีปญหาอยางไร ซึ่งตองอธิบายวาประเด็นเหลานี้มีปญหา 
และควรแกไขอยางไร จะตองนําเสนอหลักการและเหตุผลเหลานั้นมาดวย  ยกตัวอยางเชนจะแกขอ 5 
ใหระบุดวยวาเหตุใดจึงมีการแกไข เมื่อใชไปแลวมีปญหาอยางไร  และมีที่มาอยางไร  หรือประชาคม 
ไดนําเสนอปญหาน้ัน หรือมาจากการประชุมสภาคณาจารย แตหากไมมีปญหาอะไรที่ชัดเจนก็ไมควร 
มีการแกไข เปนตน การที่จะแกกฎหมายไดตอเมื่อใชไประยะหนึ่งแลวพบวามีปญหาอยางใดอยางหนึ่ง 
ซึ่งทําใหการบริหารงานขององคกรเดินหนาตอไปไมได  หรือเดินหนาตอไปไดอยางไมมีคุณภาพ 
จึงขอนําฝากเปนขอเสนอตอคณะกรรมการปรับปรุงและยกรางกฎ ระเบียบฯ อีกสวนหนึ่งฝายนิติกร 
ควรจะตองดําเนินการ คือ ควรสอบถามความคิดเห็นไปยังประชาคมที่ทานคิดวามีสวนรวม อาทิ 
คณะตาง ๆ ใหพิจารณานําเสนอความคิดเห็นเพื่อใหเห็นกระบวนการในการทํางาน ไมควรเสนอใน 
รายละเอียดมากเนื่องจากมีคณะกรรมการปรับปรุงและยกรางกฎ ระเบียบฯ อยูแลวเพียงแตใหแนวคิด 

อาจารยชัยพฤกษ  ชูดํา กลาววา  ตลอดกระบวนการจะใชเวลาจํานวนเทาใด  และของเดิม 
เวลาใชอยูประมาณเทาใด  และมีปญหาเรื่องเวลาหรือไม  เชน การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย 
ใหดําเนินแลวเสร็จภายใน 90 วัน ถาทําไดเร็วข้ึนหรือกระบวนการตรงสวนไหนจะชา  มีประเด็นเรื่อง 
ระยะเวลาดวย เนื่องจากเมื่อไดนายกสภาแลวจะสืบเนื่องไปถึงกรรมการผูทรงคุณวุฒิดวย 
รวมกระบวนการแลวจะประชุมครั้งแรกไดภายในกี่วัน เนื่องจากมหาวิทยาลัยตองเดินหนาตอไป
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ดร.รวีวัตร  สิริภูบาล กลาววา  ประเด็นเรื่องเวลาตองเปนไปตาม พ.ร.บ. จะแกไขประเด็นนี้ 
ไมได มหาวิทยาลัยตองการใหมีการสรรหาไวกอนเมื่อถึงเวลาแลวทําการเปลี่ยนไดเลยนั้น  แตปรากฏวา 
กฤษฎีกาตีความมาแลววาไมสามารถทําไดตองหมดวาระกอนถึงจะเริ่มตนนับ  และตองสรรหาใหแลว 
เสร็จภายใน 90 วัน หมายความวานายกสภามหาวิทยาลัยหมดวาระแลวตองรักษาการตอไป 
อยางนอย 90 วัน เมื่อสรรหาเสร็จแลวยังลงจากตําแหนงไมไดตองรักษาการตอไปอีกจนกวาจะไดรับการ 
โปรดเกลา รวมรักษาการไดไมนอยกวา 6 เดือน 

นางสุนทรี  โพธิกุล กลาววา  กรณีปรับแกขอเสนอแนะ แนวทางใหปรับแกไขนอกเวลา 
ดร.รวีวัตร  สิริภูบาล กลาววา  เหตุผลที่ปรับแก 1. ใหบุคลากรในมหาวิทยาลัยไดมีสวนรวม 

เห็นดวยควรมีการปรับแก 2. ใหทันยุคสมัยสอดคลองกับพระราชบัญญัติ กฎ ระเบียบตาง ๆ 
แตมีกฎ ระเบียบใดบางที่ตองปรับแก วาดวยอะไร เชน พระราชบัญญัติ ก.พ.อ. ในประเด็นใด เชน 
ประเด็นวาดวยผูดํารงตําแหนงผูบริหารใชหรือไม  และในเรื่องของบุคลากรเดิม คณาจารยของ 
มหาวิทยาลัยไมรวมถึงพนักงานมหาวิทยาลัยใชหรือไม  เพราะเหตุใดจึงไมปรับแกไขเพียง 2 ประเด็น 
ในสวนอื่นที่ไมเกี่ยวของเหตุใดจึงปรับแก แตละสวนที่เปนขอกฎหมาย เปนขอบังคับไปแลว กวาจะไดมา 
มีความยากลําบากอยางมากกวาจะไดขอกฎหมายจํานวน 11 ฉบับ ที่ทําใหเกิดมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พระนครศรีอยุธยา แตเนื่องจากชวงที่ออกกฎหมายมายังไมมีพนักงานมหาวิทยาลัยเกิดข้ึนมา 
และหลายขอความคิดอยางรอบคอบ และเหตุผลขอ 4. การไดมาซึ่งผูสมควรดํารงตําแหนงนายกสภา 
มหาวิทยาลัย ซึ่งวิธีการเดิมใหคณาจารยประจํา หรือขาราชการพลเรือนเสนอรายช่ือตามแบบฟอรม 
ที่คณะกรรมการสรรหากําหนด  เพื่อใหการสรรหาชัดเจน ซึ่งวิธีการเดิมไมชัดเจนตรงสวนไหน และ 
เปดโอกาสในการมีสวนรวมมากยิ่งข้ึนของบุคลากรในมหาวิทยาลัย คําวา “บุคลากรในมหาวิทยาลัย” 
หมายถึงบุคลากรในสังกัดตลอดไปหรือเปนครั้งคราว อะไรท่ีแปลวาบุคลากรในมหาวิทยาลัย และ 
ใชสภามหาวิทยาหรือกรรมการสภามหาวิทยาลัยหรือไม  ดูจากขอบังคับเดิมแปลความหมายของ 
บุคลากรในมหาวิทยาลัยเชนกันเพราะแนวคิดมาจาก พ.ร.บ. ราชภัฏ พ.ศ. 2547 ฉบับเดียวกัน 
ตีความไดวาบุคลากรน้ัน คือ คนในมหาวิทยาลัยท่ีปฏิบัติหนาท่ีเปนเจาหนาท่ี เปนอาจารยประจํา 
มหาวิทยาลัยมีสวนรวมทุกคนชัดเจน 

อธิการบดี  กลาววา ประเด็นที่ ดร.รวีวัตร  สิริภูบาล เสนอคือ ในการแกไขแตละขอ แตละ 
ประเด็นใหระบุเหตุผล ความจําเปนในการแกไขไปดวย  ในสวนของรายละเอียดของขอบังคับหากมี 
การแกไขในขอใดประเด็นใดใหระบุเหตุผลความจําเปนในการแกไขประเด็นนั้น  ขอนั้นไปดวย 

ผศ.วิชชุกร  นาคธน กลาววา กฎหมายแกไขบอยไมดีจนกวาจะมีความจําเปนที่จะตองแกไข 
ในการแกไขมี 2 ลักษณะ คือ การยกเลิกทั้งฉบับและยกรางใหม  กับการแกไขเพิ่มเติมเปนรายมาตรา 
หรือรายขอเฉพาะสวนที่มีปญหา ในกรณีที่เสนอคือการยกรางใหม  แตการยกรางใหมจะดําเนินการ 
ตอเมื่อมีปญหาจริง ๆ คือกฎหมายแตละขอขัดแยงกัน  หรือมีกฎหมายใหมเกิดข้ึน พ.ร.บ. ใหมออกมา 
และขอบังคับเดิมขัดแยง เปนตน  จึงเปนเหตุใหตองโยนทิ้งทั้งฉบับ  แตมีความเห็นเชนเดียวกับ 
ดร.รวีวัตร  สิริภูบาล คือ เหตุผลไมชัดเจนที่จะยกรางทั้งฉบับเหตุผลใดที่มีปญหาควรแกไขเปนรายขอไป 
อาจทําได  แตคําวามีปญหาจะตองมีที่มาจากประชาคม  โดยตองสอบถามความเห็นจากประชาคมวา 
4 ป 8 ป ที่ใชขอบังคับนี้มามีประเด็นใดบางตามขอบังคับนี้ที่มีปญหาและรวบรวมความเห็นเพื่อจะเปน 
ความเห็นที่มีน้ําหนัก  แตขณะนี้ช้ีแจงวาไมทันยุคทันสมัยเปนความคิดเห็นของใคร  ซึ่งที่มาไมมีน้ําหนัก
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ที่จะใหมีการปรับแกไข  ควรมีการทบทวนกระบวนการกอนซึ่ งคณะกรรมการปรับปรุงและ 
ยกรางกฎ ระเบียบ ประกาศ ขอบังคับของมหาวิทยาลัย จากหลายครั้งที่ผานมาจะเห็นไดวามาจากไหน 
คิดเองหรือเปนการสะทอนจากประชาคม และสะทอนตอนไหน  เชน สภาคณาจารยจัดประชุม 
คณะกรรมการสวนใหญมีความเห็นอยางนั้น เปนการสะทอนถึงเหตุผลที่ จะแก ไข  หรือว า 
สวนราชการตาง ๆ ที่ใชแลวเจอปญหาสะทอนความเห็นเสนอข้ึนมาเพื่อใหมีการปรับปรุงแกไข จึงจะเปน 
การแสดงใหเห็นวามีน้ําหนัก เห็นควรเสนอใหพิจารณากระบวนการในการยกรางตองสมเหตุสมผล 
กอนแลวจึงดูสวนของเนื้อหาในโอกาสตอไป  แตหากกระบวนการที่มาไมสมเหตุสมผล ยังไมควร 
พิจารณาถึงเนื้อหา เนื่องจากกระบวนการเสนอปรับแกไขยังไมชัดเจน กรณีดังกลาวมีขอเสนอแนะ 
สําหรับฝายนิติกรในการเสนอระเบียบ ขอบังคับเรื่องของกระบวนการในการดําเนินการสอบถาม 
เปนเรื่องจําเปน  อยางนอยที่สุดตองสอบถามหนวยงานที่เกี่ยวของ ตองหารือรวมกับสภาคณาจารย 
ซึ่งเปนสิ่งสําคัญอยางยิ่ง  จึงเปนที่ไปที่มาอยางมีเหตุผล ซึ่งบริบทของแตละมหาวิทยาลัยไมเหมือนกัน 

โดยเฉพาะกฎหมาย 3 ฉบับที่ตองผานกระบวนการการมีเหตุมีผล รอบคอบอยางยิ่ง คือ 
1. ขอบังคับ ฯ วาดวยคุณสมบัติ และวิธีการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย 
2. ขอบังคับ ฯ วาดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการไดมาของกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

ผูทรงคุณวุฒิ 
3. ขอบังคับ ฯ วาดวย หลักเกณฑและวิธีการไดมาของอธิการบดี 

ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุงพรหม กลาววา คณะกรรมการปรับปรุงและยกรางกฎ ระเบียบ ประกาศ 
ขอบังคับของมหาวิทยาลัยซึ่ งมีองคประกอบในรูปกรรมการมีอํานาจที่จะไปดําเนินการตามที่ 
ผศ.วิชชุกร  นาคธน เสนอในที่ประชุมซึ่งเปนแนวทางที่ถูกตอง  พรอมทั้งกําหนดปฏิทินดวยวา ขอบังคับ 
หรือระเบียบตาง ๆ จะสามารถดําเนินการตามขอเสนอแนะของอาจารยชัยพฤกษ ชูดํา ไดหรือไม 

ดร.ชิดชัย สน่ันเสียง กลาววา สําหรับ ขอ 4 และ ขอ 5 ไดเปนผูดําเนินการสรรหานายกสภา 
มหาวิทยาลัยคนแรก  ไดใชขอกฎหมายดังกลาวมา ปญหาเกิดจากกรณีที่ 1 ตองมาตีความในหลายเรื่อง 
ในขอ 4 การสรรหาคณะกรรมการหลายคนไมรูจะหาวิธีการอยางไรเมื่อประชุมคณะกรรมการเกิดปญหา 
วาไมมีการหยั่งเสียงใชหรือไม  แตเมื่อหยั่งเสียงก็จะเกิดปญหาเกิดการครหาวาเชิญมาเปนกรรมการแลวมี 
การหยั่งเสียงไดนอย ซึ่งทําใหเกิดปญหาทําใหคณะกรรมการผูรับผิดชอบมีความกดดันอยางมาก 
กรณีที่ 2 ตีความแลวตองเลือกใหเสร็จภายในเวลาเทาใด หากเห็นปญหาตามที่เสนอและนํามาพิจารณา 
วาจะมีแนวทางแกไขอยางไร โดยทําการตกลงรวมกัน 

อธิการบดี  กลาววา มหาวิทยาลัยมีคณะกรรมการปรับปรุงและยกรางกฎ ระเบียบ ประกาศ 
ขอบังคับของมหาวิทยาลัย ที่ทําหนาที่แกไขซึ่งคณะกรรมการดังกลาวตองการใหประชาคมมีสวนรวม 
จึ งขอใหนํ า เสนอผานคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่ อพิจารณาใหความเห็นชอบ 
โดย รศ.วันทนีย แสนภักดี ไดมอบหมายฝายนิติกรทําการยกรางนําเสนอตอคณะกรรมการบริหาร 
มหาวิทยาลัยเพื่อรับฟงความเห็นกอนที่จะนําไปสูการพิจารณาของคณะกรรมการปรับปรุงและยกรางกฎ 
ระเบียบ ประกาศ ขอบังคับของมหาวิทยาลัยอีกครั้งหนึ่ง ในการนี้จะนําความเห็นของผูที่เกี่ยวของ 
ทั้งหมดประกอบไปกับเอกสารขอบังคับฉบับราง เสนอตอคณะกรรมการปรับปรุงและยกรางกฎ 
ระเบียบ ประกาศ ขอบังคับของมหาวิทยาลัยตอไป
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นางสาวศราริตา  บุญฤทธิ์ กลาววา ในการนี้จะดําเนินการสรุปหลักการและเหตุผลเสนอ 
ปรับแกเพื่อใหสวนรวมมีขอเสนอแนะ  โดยจะจัดทํากระบวนการรับฟงความคิดเห็นที่มาจากหลักการ 
และเหตุผลที่ไดดําเนินการนําเสนอปรับแกไขขอบังคับ ตอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบ.) 
รวมทั้งสอบถามปญหาในการใชขอบังคับในระยะเวลาที่ผานมา และรวบรวมขอเสนอแนะเพื่อ 
เปนแนวทางในการปรับแกของคณะกรรมการปรับปรุงและยกรางกฎ ระเบียบ ประกาศ ขอบังคับ 
ของมหาวิทยาลัย 

รศ.ลํายอง ปลั่งกลาง กลาววา  ขอช้ีแจงเหตุผลที่ไมเห็นดวยในขอ 4 ที่สมควรใหเพิ่ม 
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย กรรมการผูทรงคุณวุฒิในสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภาวิชาการ 
หรือกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  เนื่องจากปญหาที่พบคือผูที่สงรายช่ือที่เปนบุคคลใน 
มหาวิทยาลัยสรางปญหากดดันใหไมนอยตามความเห็นของดร.ชิดชัย สนั่นเสียง และเห็นดวยกับ 
ดร.รวีวัตร  สิริภูบาล วาบุคลากรตองหมายถึงบุคคลในมหาวิทยาลัย กลุมเหลาน้ีอาจจะนับเปนบุคลากร 
ไดแตตองคํานึงดวยวากรรมการเหลาน้ีมีแลวหรือไม 

มติท่ีประชุม 
เห็นชอบในหลักการปรับแกไขขอบังคับมหาวิทยาลัย เฉพาะสวนที่มีปญหาหรือเกิด 

ขอบกพรองในการนําไปปฏิบัติจริงและมอบหมายใหฝายนิติกรดําเนินการสอบถามเพื่อรวบรวมขอมูล 
จากผูมีประสบการณ  เกิดปญหาในการใชขอบังคับนั้น ๆ  กอนยกรางแกไข โดยประมวล ขอมูลสรุป 
และนําเสนอใหคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยไดรับทราบ และนําเสนอตอคณะกรรมการปรับปรุง 
และยกรางกฎ ระเบียบ ประกาศ ขอบังคับของมหาวิทยาลัยพิจารณาดําเนินการตอไป 

ระเบียบวาระที่ 5.3 พิจารณาการเรงรัดการใชจายงบประมาณรายจาย ประจําป 
งบประมาณ พ.ศ. 2554 

สาระสําคัญโดยยอ 
ตามคําสั่ งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 1052/2553 เรื่องแตงตั้ ง 

คณะกรรมการเรงรัดติดตามการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 เพื่อให 
การบริหารงานงบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เปนไปดวยความเรียบรอย 
และเปนไปตามมาตรการและแนวทางการเรงรัดติดตามการใชจายงบประมาณรายจาย ประจําป 
งบประมาณ พ.ศ. 2554 ซึ่งแตงตั้งใหอธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการ หัวหนาศูนย/ 
สํานัก/สถาบัน ทําหนาที่ในการดําเนินงานติดตามและเรงรัดการใชจายงบประมาณของหนวยงานที่ 
เกี่ยวของ และรายงานผลใหมหาวิทยาลัยทราบ  ซึ่งกองนโยบายและแผนมีหนาที่ในการติดตามและ 
ประเมินผลการใชจายงบประมาณ และรายงานผลดังกลาว 

ขอกฎหมาย 
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 27 อธิการบดีเปนผูบังคับบัญชา 

สูงสุด และมาตรา 31 (3) จัดทําแผนพัฒนามหาวิทยาลัย  และปฏิบัติตามนโยบายและแผนงาน รวมทั้ง 
ติดตามประเมินผลการดําเนินงานดานตางๆ ของมหาวิทยาลัย
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ขอเสนอ / ญัตต ิ
1. รายงานการใชจายงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ไตรมาส 3 

(ตุลาคม พ.ศ. 2553มิถุนายน พ.ศ. 2554) 

2. เรงรัดการเบิกจายงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 (งบลงทุน) 
3. เรงรัดการเบิกจายงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ผลผลิตที่ 1 : 

สนับสนุนการจัดการศึกษาโดยไมเสียคาใชจาย 15 ป 
4. ผลการใชจายงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ผลผลิต 
5. เร งรัดการ เบิกจ ายงบประมาณรายจาย ประจํ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 

(ตามแผน/ผลการใชจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554) ทุกประเภท 

มติท่ีประชุม 
รับทราบการเรงรัดการใชจายงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 

หากคณะหรือสวนราชการใดไมสามารถดําเนินการไดภายในเดือนกรกฎาคม 2554 ตามที่กําหนด 
จะถูกตัดเขาสวนกลางทั้งหมดเพื่อนําไปซื้อครุภัณฑประกอบอาคารตอไป 

ระเบียบวาระที่ 5.4 ขอความเห็นชอบการขออนุมัติงบประมาณรายจายเงินคาการจัด 
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 (ครั้งที่ 2) 

สาระสําคัญโดยยอ 
ตามที่สภามหาวิทยาลัยไดอนุมัติงบประมาณรายจาย เงินคาการจัดการศึกษาระดับ 

บัณฑิตศึกษาประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 จํานวน 8,179,560 บาท (แปดลานหนึ่งแสนเจ็ดหมื่น 
เกาพันหารอยหกสิบบาทถวน) นั้น  เนื่องจากจํานวนนักศึกษาที่เขาศึกษาในภาคการศึกษา 2/2553 และ 
ภาคการศึกษา 1/2554 มีจํานวนมากกวาที่ประมาณการไว  จึงจําเปนตองขออนุมัติงบประมาณรายจาย 
เงินคาการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 (ครั้งที่ 2) ดังนี้ 

แหลงงบประมาณ 
หลักสูตร/สาขา 

งบประมาณที่ไดรับอนมุัติ 
ครั้งที่ 1 

งบประมาณที่ขออนุมัติ 
ครั้งที่ 2 

จํานวน 
(คน) 

จํานวน 
(บาท) 

จํานวน 
(คน) 

จํานวน 
(บาท) 

1. นักศึกษาภาคปกติ 36 266,544 34 518,880 
2. นักศึกษาภาคพิเศษ 696 7,913,016 99 2,463,640 

รวมทั้งสิ้น 732 8,179,560 133 2,982,520
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การขออนุมัติงบประมาณดังกลาวตองผานข้ันตอนการนําเสนอคณะกรรมการบริหาร 
มหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบ กอนนําเสนอคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงินเพื่อ 
เสนอตอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติตอไป 

ขอกฎหมาย 
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 27 กําหนดใหอธิการดี 

เปนผูบังคับบัญชาสูงสุด  และรับผิดชอบการบริหารงานของมหาวิทยาลัย  มาตรา 31(2) อธิการบดี 
มีอํานาจและหนาที่ควบคุมดูแลการเงิน การพัสดุ ของมหาวิทยาลัย ใหเปนไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
ประกาศและขอบังคับของทางราชการและของมหาวิทยาลัย 

ขอเสนอ / ญัตต ิ
ขอความเห็นชอบการขออนุมัติงบประมาณรายจายเงินคาการจัดการศึกษาระดับ 

บัณฑิตศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 (ครั้งที่ 2) 

มติท่ีประชุม 

เห็นชอบการขออนุมัติงบประมาณรายจายเงินคาการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 (ครั้งที่ 2) และนําเสนอคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน 
เสนอตอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติตอไป 

ระเบียบวาระที่ 5.5 ขอความเห็นชอบการขออนุมัติงบประมาณรายจายเงินคาบํารุง 
การศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 (ครั้งที่ 2) 

สาระสําคัญโดยยอ 
ตามที่สภามหาวิทยาลัยไดอนุมัติงบประมาณรายจาย เงินบํารุงการศึกษา ประจําป 

งบประมาณ พ.ศ. 2554 จํานวน 55,240,560 บาท (หาสิบหาลานสองแสนสี่หมื่นหารอยหกสิบ 
บาทถวน) นั้น  เนื่องจากภาคการศึกษา 1/2554 มหาวิทยาลัยมีจํานวนนักศึกษาและนักเรียนสูงกวา 
ที่ประมาณการรายรับ จึงจําเปนตองขออนุมัติงบประมาณรายจาย เงินคาบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 (ครั้งที่ 2) รายละเอียดของการขออนุมัติงบประมาณ ดังนี้
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แหลงงบประมาณ 
งบประมาณที่ไดรับอนมุัติ 

ครั้งที่ 1 
งบประมาณที่ขออนุมัติ 

ครั้งที่ 2 
จํานวน 
(คน) 

จํานวน 
(บาท) 

จํานวน 
(คน) 

จํานวน 
(บาท) 

นักศึกษาภาคปกติ 7,174 45,300,960 35 190,400 
หอพักอูทอง 349 735,840 21 44,960 
โรงเรียนสาธิตมัธยม 1,336 5,101,920 92 1,015,680 
โรงเรียนประถมสาธิต 790 2,844,720 83 474,080 
โรงเรียนสาธิตปฐมวัย 349 1,257,120 32 200,880 

รวมทั้งสิ้น 9,998 55,240,560 263 1,926,000 

ซึ่งตองผานข้ันตอนการนําเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาใหความ 
เห็นชอบ กอนนําเสนอคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงินเพื่อเสนอตอสภามหาวิทยาลัย 
พิจารณาอนุมัติตอไป 

ขอกฎหมาย 
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 27 กําหนดใหอธิการดี 

เปนผูบังคับบัญชาสูงสุด  และรับผิดชอบการบริหารงานของมหาวิทยาลัย  มาตรา 31(2) อธิการบดี 
มีอํานาจและหนาที่ควบคุมดูแลการเงิน การพัสดุ ของมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
ประกาศและขอบังคับของทางราชการและของมหาวิทยาลัย 

ขอเสนอ / ญัตต ิ
ขอความเห็นชอบการขออนุมัติงบประมาณรายจายเงินคาบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 (ครั้งที่ 2) 

มติท่ีประชุม 
เห็นชอบการขออนุมัติงบประมาณรายจายเงินคาบํารุงการศึกษา (งบ บ.กศ.) ประจําป 

งบประมาณ พ.ศ. 2554 (ครั้งที่ 2) และนําเสนอคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงินเสนอ 
ตอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติตอไป
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ระเบียบวาระที่ 5.6 พิจารณาเรื่องกําหนดเอกลักษณของมหาวิทยาลัยและอัตลักษณของ 
ผลผลิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

สาระสําคัญโดยยอ 
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 และปรับปรุง พ.ศ. 2545 มาตรา 48 

ระบุให “…ใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายใน เปนสวนหนึ่ง 
ของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง” และมาตรา 49 ระบุถึงการประเมิน 
คุณภาพภายนอกไววา “ใหมีสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษามีฐานะเปนองคกร 
มหาชนทําหนาที่พัฒนาเกณฑ  วิธีการประเมินคุณภาพภายนอก  และทําการประเมินผลการจัด 
การศึกษาเพื่อใหมีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา” 

ในปการศึกษา 2553 สมศ. ไดครบกําหนดการประเมินคุณภาพภายนอก  โดยไดพัฒนา 
เกณฑการประเมินคุณภาพภายนอกข้ึนมาใหม  ทั้งนี้ไดกําหนดตัวบงช้ีสําหรับการประเมินเอกลักษณ 
และอัตลักษณ จํานวน 2 ตัวบงช้ี 

ขอกฎหมาย 
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาจะตองกําหนดเอกลักษณของมหาวิทยาลัย 

และอัตลักษณของผลผลิต (บัณฑิต) ข้ึนตามเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาของ สมศ. ในรอบที่ 3 
ซึ่งจะมีการประเมินตั้งแตเดือนสิงหาคม 2554 เปนตนไป 

2. มหาวิทยาลัยจะตองเสนอเอกลักษณของมหาวิทยาลัย และอัตลักษณของผลผลิตให 
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2554 เพื่อใชเปนหลักฐานในการ 
ประเมิน (EQA) รอบที่ 3 

ขอเสนอ / ญัตต ิ
ขอความเห็นชอบเรื่องกําหนดเอกลักษณของมหาวิทยาลัยและอัตลักษณของผลผลิต 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

มติท่ีประชุม 
เห็นชอบเรื่องกําหนดเอกลักษณของมหาวิทยาลัยและอัตลักษณของผลผลิตมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยาตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของ 
มหาวิทยาลัยและคณบดี เพื่อเสนอตอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นชอบวาควรมีการกําหนด 
เกี่ยวกับเรื่องของเอกลักษณกับอัตลักษณ ตามปรัญญา ปณิธาน ของมหาวิทยาลัยตอไป
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ระเบียบวาระที่ 5.7 พิจารณาการเสนอราคาจางเหมารักษาความปลอดภัย 

สาระสําคัญโดยยอ 
ตามที่มหาวิทยาลัยตกลงจาง สํานักงานรักษาความปลอดภัย องคการสงเคราะห ทหารผาน 

ศึก ในพระบรมราชูปถัมภ เพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยบริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
และหอพักอาจารยนักศึกษาอูทอง ในเอกสารสัญญาจางรักษาความปลอดภัยเลขที่ 32/2553 ลงวันที่ 1 
ตุลาคม 2553 นั้น เนื่องจากสัญญาจางดังกลาว จะสิ้นสุดลงในวันที่ 30 กันยายน 2554 สํานักงาน 
รักษาความปลอดภัย องคการสงเคราะหทหารผานศึก จึงไดเสนอรายละเอียดการจางรักษาความ 
ปลอดภัย ตามหนังสืที่ อผศ 5138/1990 ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2554 

มหาวิทยาลัยไดทําหนังสือเสนอไปยังองคการสงเคราะหทหารผานศึก โดยมติที่ประชุม 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอนุมัติใหปรับเพิ่มอัตราคาจางเหมารักษาความปลอดภัย 
จากงบประมาณ พ.ศ. 2554 รอยละ 5 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2555 มหาวิทยาลัยสามารถจายคาจาง 
เหมารักษาความปลอดภัยและดูแลทรัพยสินของมหาวิทยาลัย เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 3,456,180 บาท 
(สามลานสี่แสนหาหมื่นหกพันหนึ่งรอยแปดสิบบาทถวน) เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีงบประมาณจํากัด 
ไดรับจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลจํานวนไมมากซึ่งงบประมาณสวนหนึ่งตองนําไปบริหารจัดการ 
เกี่ยวกับการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย 

ขอกฎหมาย 
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 27 กําหนดใหอธิการดี 

เปนผูบังคับบัญชาสูงสุด  และรับผิดชอบการบริหารงานของมหาวิทยาลัย  มาตรา 31(2) อธิการบดี 
มีอํานาจและหนาที่ควบคุมดูแลการเงิน การพัสดุ ของมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
ประกาศและขอบังคับของทางราชการและของมหาวิทยาลัย 

ขอเสนอ / ญัตต ิ
ขอความเห็นชอบการเสนอราคาจางเหมารักษาความปลอดภัย 

มติท่ีประชุม 
เห็นชอบพิจารณาการเสนอราคาจางเหมารักษาความปลอดภัยตามขอเสนอของสํานักงาน 

รักษาความปลอดภัย องคการสงเคราะหทหารผานศึกตามที่ไดแจงมาวายินยอมใหเปนไปตามขอเสนอ 
ของมหาวิทยาลัยในการปรับลดราคาคาบริการ คงเหลือเปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 3,456,180 บาท 
(สามลานสี่แสนหาหมื่นหกพันหนึ่งรอยแปดสิบบาทถวน) แตหากรัฐบาลโดยกระทรวงแรงงานประกาศ 
เพิ่มอัตราคาจางขั้นต่ําข้ึนก็จะขอใหมหาวิทยาลัยพิจารณาเพิ่มเติมตอไป
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ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ 

ระเบียบวาระที่ 6.1 กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 16/2554 

สาระสําคัญโดยยอ 
เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนําเสนอปฏิทินเพื่อหารือเรื่องกําหนด 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 16/2554 

ขอเสนอ/ญัตต ิ
ขอความเห็นชอบกําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 16/2554 

วันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2554 เวลา 13.30 น. ณ หองประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ปดประชุมเวลา เวลา 15.00 น. 

รศ.วันทนีย  แสนภักดี ผูตรวจบันทึกการประชุม 
นางสาวภัครินทร  ภิญญา ผูบันทึกการประชุม


