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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
คร้ังที่ 5/2555 

วันอังคารท่ี 20 มีนาคม 2555 เวลา 13.30  17.30 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. ดร.อมรรัตน สนั่นเสียง คณบดีคณะครุศาสตร กรรมการ 
8. ดร.ภาคิน โชติเวศยศิลป (แทน) คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร กรรมการ 
9. ผศ.วชิรา ปูชตรีรัตน (แทน) คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กรรมการ 
10. ผศ.จินตนา เวชมี ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กรรมการ 
11. นางสาวนันทนา แยมบู (แทน) ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี 

สารสนเทศ กรรมการ 
12. ดร.รวีวัตร สิริภูบาล ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา กรรมการ 

ผูเขารวมประชุม 
1. นางสุนทรี โพธิกุล ผูอํานวยการกองกลาง 
2. นางสาวเพลินตา โมสกลุ ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน 
3. นางสารภี พูลศิริ ผูอํานวยการกองพฒันานักศึกษา 
4. นางลักขณา เตชวงษ ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา 
5. ผศ.ดร.ยุวดี วงษทน ประธานคณะทํางานศูนยฝกปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ 
6. นางนันทนา สมบรูณ นักวิชาการศึกษา 

ผูไมเขารวมประชุม 
1. รศ.ลํายอง ปลั่งกลาง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ติดภารกิจ 
2. ผศ.พันทิพา มาลา ผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา ติดภารกิจ 
3. นายทวีศักดิ์ จริตควร ผูชวยอธิการบดีฝายบริหาร ติดภารกิจ 

เปดประชุม เวลา 13.30 น. 
ประธานพิจารณาจํานวนกรรมการที่มาประชุมและเห็นวาครบองคประชุมแลวจึงเปดการประชุม 

และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม
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ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ 
ระเบียบวาระที่ 1.1 อธิการบดีเดินทางไปราชการที่มหาวิทยาลัยบูรพา 

สาระสําคัญโดยยอ 
อธิการบดี ไปราชการที่มหาวิทยาลัยบูรพา  และขณะนี้กําลังเดินทางกลับเพื่อมารวมการ 

ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในครั้งนี้  ไดมอบหมายใหรองอธิการบดีฝายบริหารปฏิบัติ 
หนาที่เปนประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยไปพลางกอน 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 

รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 1.2 การประชุมสภามหาวิทยาลัย 
สาระสําคัญโดยยอ 

มหาวิทยาลัยกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยในวันพุธที่ 21 มีนาคม 2555 
ณ หองประชุม 1 อาคาร 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และขอเรียนเชิญคณะกรรมการ 
บริหารมหาวิทยาลัยเขารวมประชุมในครั้งนี้ดวย 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระที่ 2.1 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2555 

สาระสําคัญโดยยอ 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยไดมีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

ครั้งที่ 4/2555 เมื่อวันอังคารที่ 6 มีนาคม 2555 ณ หองประชุม 1 อาคาร 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พระนครศรีอยุธยา 

เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย นําเสนอรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2555 
เพื่อขอใหที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 

มต/ิความคิดเห็นของท่ีประชุม 

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้ งที่ 4/2555 
โดยไมมีการแกไข
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ระเบียบวาระที่ 2.2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ พิเศษ (4)/2555 

สาระสําคัญโดยยอ 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยไดมีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

ครั้งที่ พิเศษ (4)/2555 เมื่อวันอังคารที่ 13 มีนาคม 2555 ณ หองประชุม 1 อาคาร 2 มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย นําเสนอรายงานการประชุม ครั้งที่ พิเศษ 
(4)/2555 เพื่อขอใหที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 

มต/ิความคิดเห็นของท่ีประชุม 

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ พิเศษ (4)/2555 
โดยไมมีการแกไข 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม 

ระเบียบวาระที่ 3.1 รายงานขอมูลการดําเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ครั้งที่ 4/2555 

สาระสําคัญโดยยอ 
เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย นําเสนอขอมูลการดําเนินงานและ 

ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2555 โดยไดแจงและ 
มอบใหหนวยงานและบุคคลที่เกี่ยวของดําเนินการตามมติแลว 

ความเปนมา/เรื่องเดิม/ขอเท็จจริง 
1. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ไดมีมติกําหนดเปนแนวปฏิบัติใหเลขานุการนําเสนอ 

ที่ประชุมเพื่อทราบความคืบหนาหรือขอมูลการดําเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติทุกครั้งโดยบรรจุ 
เปนเรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งกอนดวย 

2. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มีการประชุม ครั้งที่ 4/2555 เมื่อวันอังคารที่ 
6 มีนาคม 2555 เวลา 13.30 น. ณ หองประชุม 1 อาคาร 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
โดยมีสาระตามรายงานการประชุมฯ ในระเบียบวาระที่ 2.1 

3. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มีการประชุม ครั้งที่ 4/2555 เมื่อวันอังคารที่ 
6 มีนาคม 2555 โดยมอบหมายใหฝายเลขานุการแจงไปยังหนวยงานและบุคคลที่เกี่ยวของปฏิบัติตาม 
มติที่ประชุมในระเบียบวาระที่ 3.1 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 3.2 รายงานขอมูลการดําเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ครั้งที่ พิเศษ (4)/2555 

สาระสําคัญโดยยอ 
เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย นําเสนอขอมูลการดําเนินงานและ 

ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ พิเศษ (4)/2555 โดยไดแจง 
และมอบใหหนวยงานและบุคคลที่เกี่ยวของดําเนินการตามมติแลว 

ความเปนมา/เรื่องเดิม/ขอเท็จจริง 
1. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ไดมีมติกําหนดเปนแนวปฏิบัติใหเลขานุการนําเสนอ 

ที่ประชุมเพื่อทราบความคืบหนาหรือขอมูลการดําเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติทุกครั้งโดยบรรจุ 
เปนเรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งกอนดวย 

2. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มีการประชุม ครั้งที่ พิเศษ (4)/2555 เมื่อวันอังคาร 
ที่ 13 มีนาคม 2555 เวลา 13.30 น. ณ หองประชุม 1 อาคาร 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
โดยมีสาระตามรายงานการประชุมฯ ในระเบียบวาระที่ 2.1 

3. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มีการประชุม ครั้งที่ พิเศษ (4)/2555 เมื่อวันอังคาร 
ที่ 13 มีนาคม 2555 โดยมอบหมายใหฝายเลขานุการแจงไปยังหนวยงานและบุคคลที่เกี่ยวของปฏิบัติ 
ตามมติที่ประชุมในระเบียบวาระที่ 3.1 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.1 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะครุศาสตร 

สาระสําคัญโดยยอ 
ดร.อมรรัตน  สน่ันเสียง  รายงาน 
1. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานใหคณะครุศาสตรเปนหนวยพัฒนา 

ขาราชการครู  และบุคลากรทางการศึกษากอนแตงตั้งใหมีและเลื่อนเปนวิทยฐานะชํานาญการพิเศษและ 
วิทยฐานะเชี่ยวชาญ โดยใชหลักสูตรของสวนกลาง ซึ่งขณะนี้มีขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สมัครเขารับการพัฒนาผานเขตพื้นที่การศึกษาประจําเดือนมีนาคม จํานวนประมาณ 800 คน  ซึ่งคณะ 
ครุศาสตรไดแตงตั้งคณะทํางานและเตรียมวางแผนในการจัดอบรม รุนที่ 1 ซึ่งจะดําเนินการจัดอบรมได 
จํานวน 120 คน โดยจะขอความรวมมือจากคณะตาง ๆ และหนวยงานภายนอกในการพัฒนาครั้งนี้
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2. คณะครุศาสตรไดเขารวมโครงการพัฒนาครูสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 
เอกชน ใหมีใบประกอบวิชาชีพ ในรุนที่ 1 ไดเขารวมไปแลวโดยขอความรวมมือเปนรุนตอเนื่อง  ขณะนี้ 
อยูระหวางนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อขอใชหลักสูตร เปนหลักสูตรปริญญาบัณฑิตวิชาชีพครูรุนที่ 1 
ที่กําลังจัดมีนักศึกษาจํานวน 66 คน และรุนที่ 1 ตอเนื่องกําลังเสนออยู 

3. คณะครุศาสตรมีการจัดสัมมนานักศึกษาช้ันปที่ 5 หลังฝกประสบการณวิชาชีพครู 
เต็มรูปแบบ 

4. วันพุธที่ 21 มีนาคม 2555 คณะครุศาสตรจัดกิจกรรมปจฉิมนิ เทศนักศึกษา 
คณะครุศาสตร  มีการเสวนาเรื่องการเตรียมตัวในการลงสูโรงเรียนโดยเชิญเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบเรื่องการ 
สอบบรรจุมาบรรยายและผูแทนจากโรงเรียนเอกชน รวมทั้งรุนพี่ที่สอบบรรจุได 

5. วันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2555 นักศึกษาช้ันปที่ 4 ที่จะทําการเลือกโรงเรียนเพื่อออก 
ฝกประสบการณวิชาชีพ ในภาคเรียนที่ 1/2555 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.2 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

สาระสําคัญโดยยอ 
ดร.ภาคิน  โชติเวศยศิลป รายงาน 
วันที่ 1920 มีนาคม 2555 มีกิจกรรมปจฉิมนิเทศนักศึกษาของคณะมนุษยศาสตรและ 

สังคมศาสตร ในวันที่ 19 มีนาคม 2555 บรรยายในเรื่องแนวทางการศึกษาตอระดับปริญญาโท 
ของบัณฑิตคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และในวันที่ 20 มีนาคม 2555 ชวงเชาจะมีการบรรยาย 
แนะแนวอาชีพ จากสํานักจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และในชวงบายจะมีวิทยากรมาบรรยาย 
เรื่องการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อเตรียมพรอมเขาสูการประกอบอาชีพ 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.3 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

สาระสําคัญโดยยอ 
 ไมมี  

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
 ไมมี 
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ระเบียบวาระที่ 4.4 เรื่องนาํเสนอเพือ่ทราบจากคณบดคีณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

สาระสําคัญโดยยอ 
ผศ.วชิรา   ปูชตรีรัตน รายงาน 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอยูในชวงจัดกิจกรรมปจฉิมนิเทศเตรียมความพรอมใน 

การศึกษาตอ 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.5 เรือ่งนําเสนอเพื่อทราบจากผูอาํนวยการสถาบนัอยุธยาศึกษา 

สาระสําคัญโดยยอ 
 ไมมี  

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
 ไมมี  

ระเบียบวาระที่ 4.6 เรื่องนําเสนอเพือ่ทราบจากผูอํานวยการสํานักวิทยบรกิารและ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

สาระสําคัญโดยยอ 
 ไมมี  

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
 ไมมี  

ระเบียบวาระที่ 4.7 เรื่องนําเสนอเพือ่ทราบจากผูอํานวยการสถาบนัวิจัยและพฒันา 

สาระสําคัญโดยยอ 
ผศ.จินตนา  เวชมี รายงาน 
1. สถาบันวิจัยและพัฒนานําเสนอขอมูล ตามที่ไดรับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

พระนครศรีอยุธยา ใหดําเนินการ 4 เรื่อง ดังนี้ 
1) เก็บขอมูลความคิดเห็นของบุคลากร เกี่ยวกับสถานภาพของมหาวิทยาลัย (ตามมติที่ 

ประชุมอธิการบดี ครั้งที่ 1 (98)/2555 ไดดําเนินการเก็บขอมูลเรียบรอยแลว 
2) จัดทําโครงการสัมมนาหรือพัฒนาบุคลากรเพื่อเตรียมความพรอมสูประชาคม 

อาเซียน ซึ่งไดจัดทํา (ราง) โครงการดังกลาว เพื่อใหคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาให 
ความเห็นและขอเสนอแนะ เพื่อปรับแกไขกอนนําเสนอมหาวิทยาลัยตอไป
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3) จัดทําโครงการปฐมนิเทศบุคลากรที่เขาใหมหรือบรรจุใหมและยังไมไดเขารับ 
การปฐมนิเทศ ซึ่งไดจัดทํา (ราง) โครงการดังกลาวในวันที่ 2526 เมษายน 2555 เพื่อใหคณะกรรมการ 
บริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นและขอเสนอแนะ เพื่อปรับแกไขกอนนําเสนอมหาวิทยาลัย 
ตอไป 

4) เมื่อ วันศุกรที่ 16 มีนาคม 2555 ได เขารวมประชุมกับผูวาราชการจังหวัด 
พระนครศรีอยุธยา ในเรื่องการจัดกิจกรรมโครงการบานหลังเลิกเรียนและพื้นที่สรางสรรคสําหรับเด็ก 
และเยาวชน ที่ประชุมมอบหมายให มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลสุวรรณภูมิ รับผิดชอบงานวิทยากร อบรมภาษาอังกฤษ ญี่ปุน และจีนในการจัดคายฤดูรอน 

2. วันพุ ธที่ 21 มี นาคม 2555 มี ก ารนํ า เ สนอความก าวหน า ง าน วิจั ยจํ านวน 
16 เรื่อง และทําการคัดเลือกงานวิจัยที่จะนําเสนอในงานวิจัยแหงชาติในเดือนกันยายน 2555 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.8 เรื่องนาํเสนอเพือ่ทราบจากผูอํานวยการสํานกังานคณะกรรมการบณัฑติศกึษา 

สาระสําคัญโดยยอ 
ดร.รวีวัตร  สิริภูบาล  รายงาน 
สํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาอยูระหวางรับสมัครนักศึกษา มีสาขาวิชา 

รั ฐ ป ร ะ ศ า ส น ศ า ส ต ร ม ห า บั ณ ฑิ ต ที่ เ ป ด รั บ ส มั ค ร นั ก ศึ ก ษ า ใ น ภ า ค เ รี ย น ที่ 3 / 2 5 5 4 
เปาหมายตองการรับสมัครนักศึกษาจํานวน 30 คนแตมีนักศึกษาสมัครแลวจํานวน 40 คน เปดเรียนใน 
วันเสารที่ 24 มีนาคม 2555 ในการเปดภาคเรียนที่ 3/2554 ภาคพิเศษ จันทรพุธศุกร เริ่มเปดตั้งแต 
สัปดาหนี้และ เสารอาทิตย เริ่มเปดต้ังแตวันที่ 24 มีนาคม 2555 เปนตนไป 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.9 เรื่องนําเสนอเพือ่ทราบจากผูอาํนวยการสํานกังานอธกิารบดี 

สาระสําคัญโดยยอ 
รศ.วันทนีย  แสนภักดี  รายงาน 
สํานักงานอธิการบดีไดรับการประสานงานจากสํานักงาน ก.พ. จะขออนุญาตใชสถานที่ 

สอบโดยกําหนดการสอบประมาณปลายเดือนกรกฎาคม 2555 และปลายเดือนสิงหาคม 2555 โดยจะทํา 
การประสานงานรวมกับรองอธิการบดีฝายวิชาการ ในสวนของปฏิทินวิชาการตอไป 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 4.10 เรือ่งนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีและผูชวยอธกิารบดี 

ระเบียบวาระที่ 4.10.1 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝายบริหาร 

สาระสําคญัโดยยอ 

 ไมมี  

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
 ไมมี  

ระเบียบวาระที่ 4.10.2 เรื่องนําเสนอเพือ่ทราบจากรองอธกิารบดฝีายวางแผนและพฒันา 

สาระสําคัญโดยยอ 

นายจิรศักด์ิ  ชุมวรานนท รายงาน 
1. สรุปผลการตอบแบบแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะ (ราง) แผนพัฒนาการศึกษาระยะ 

15 ป (พ.ศ.25552569) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
2. จากการที่ไดรับมอบหมายใหเขารวมประชุมโครงการเรงรัด กํากับ ติดตามและประเมินผล 

การใหความชวยเหลือฟนฟูจากอุทกภัย ที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เมื่อวันเสารที่ 17 มีนาคม 
2555 ซึ่งรัฐบาลไมเช่ือมั่นการกํากับติดตามการใชจายงบประมาณจํานวนหนึ่งแสนกวาลานบาท ที่ไดอนุมัติ 
ไปแลวตามมติ ครม. โดยรัฐบาลจะจางมหาวิทยาลัยใหเปนที่ปรึกษาในการติดตามเรงรัดการใชจาย 
งบประมาณและติดตามในเรื่องคุณภาพของงานงบกลาง ฟนฟู ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาไดมี 
MOU หนึ่งมหาวิทยาลัยหนึ่งจังหวัดโดยอธิการบดี  ซึ่งมหาวิทยาลัยตองเปนผูดําเนินการในเรื่องนี้และ 
หาพันธมิตรในการดําเนินการตอไป 

3. รายงานผลการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 (สิ้นสุดวันที่ 
29 กุมภาพันธ 2555) โดยกลุมงานติดตามและประเมินผลเปนหนวยงานหลักของมหาวิทยาลัยที่ทําหนาที่ 
ติดตาม เรงรัดการใชจายงบประมาณประเภทตาง ๆ ใหเปนไปตามแผน กองนโยบายและแผนไดประสาน 
ขอมูลกับหนวยงานผูที่ไดรับงบประมาณ และกลุมงานการเงินและบัญชีเพื่อนําเสนอขอมูลใหหนวยงานที่ 
เกี่ยวของไดทราบ จึงนําเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยทราบเพื่อใชเปนขอมูลในการเรงรัด ติดตาม 
การใชจายงบประมาณและการดําเนินงานใหเปนตามแผนตอไป 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 4.10.3 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝายวิชาการ 

สาระสําคัญโดยยอ 
ผศ.ดร.วิมลพรรณ  รุงพรหม  รายงาน 
1. สถิติการรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ปการศึกษา 2555 รอบสองจํานวน 1,427 คน 

คณะครุศาสตร จํานวน 960 คน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จํานวน 166 คน คณะวิทยาการ 
จัดการ จํานวน 161 คน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จํานวน 140 คน ซึ่งในวันพุธที่ 21 มีนาคม 
2555 จะมีการประชุมเจาหนาที่สายสนับสนุนวิชาการ จะช้ีแจงเกี่ยวกับวันที่นักศึกษาจะมาสอบ ใน 
หลายปที่ผานมามหาวิทยาลัยมีการตั้งคณะกรรมการแตไมไดมีการประชุม  เมื่อมีนักศึกษาประมาณ 
1400 คน เขามายังมหาวิทยาลัยตองมีการเตรียมความพรอมในเรื่อง หองน้ํา โรงอาหาร อาคารเรียน 
ตาง ๆ 

2. สภาวิชาการไดทําบันทึกแจงวาระการประชุมไปเมื่อวันศุกรที่ผานมามีเรื่องที่ดําเนินการ 
และตรวจสอบแลว ซึ่งจะนําเขาที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย คือ การปรับปรุงกลุมวิชาชีพครูของคณะ 
ครุศาสตร และการเห็นชอบอาจารยประจําหลักสูตรพัฒนาชุมชนผานความเห็นชอบของสภาวิชาการและ 
คณะกรรมการประจําคณะไดบรรจุเขาในวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยเรียบรอยแลว 

3. มีหลักสูตรที่แกไขไมเสร็จตามกําหนด หลักสูตรของคณะมนุษยศาสตร  ศิลปกรรม 
ศาสตร  รัฐประศาสนศาสตร จะตรวจสอบใหหากยังมีเวลาพอเพื่อบรรจุเปนระเบียบวาระอื่น ๆ 
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย 

4. ที่ประชุมคณะกรรมการเลือกสรรผูสมควรไดรับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจําปการศึกษา 
25542555 มีมติใหปรับปรุงขอมูลเกี่ยวกับการเสนอใหปริญญาบัตรและใหสงมาในเวลา 12.00 น. แตยัง 
ไมมีผูสงขอมูลดังกลาวมา จึงนําเรียนคณะกรรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.10.4 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ 

สาระสําคัญโดยยอ 
ดร.ชิดชัย  สน่ันเสียง  รายงาน 
1. ขอความรวมมือในการดําเนินงานตามนโยบาย โดยขอความรวมมือจากคณะทั้ง 4 คณะ 

ตามที่ไดประกาศไปแลว 1 โปรแกรม 1 วิจัย 1 หลักสูตรฝกอบรม 1 โครงการ บริการวิชาการ 
อยางนอยแตละโปรแกรมตองมี 1 ผลงานวิจัยที่รวมกันทํา  และตองมีหลักสูตรฝกอบรมระยะสั้น 
สวนโครงการบริการวิชาการเปนหนาที่ที่ตองดําเนินการอยูแลว โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาจะเปนผู 
ขับเคลื่อนโดยเฉพาะขับเคลื่อนอาจารยใหมทั้งหมด  และอีกสวนหนึ่งสถาบันวิจัยและพัฒนาจะมีการ 
เรียกประชุม อ.บ.ต. เมื่อไหรก็ตามหากไมรูวาจะทําหลักสูตรอะไร ขอความรวมมือจากคณะสงอาจารย 
เขามารวมประชุมเพื่อจะไดนําขอมูลเหลาน้ันไปดําเนินการ
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2. การประชุมสัมมนาสมัชชาปฏิรูประดับชาติ ครั้งที่ 2/2555 มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พระนครศรีอยุธยาเปนตัวแทนในฐานะเปนสมาชิกที่จะตองเขาสัมมนาสมัชชาปฏิรูประดับชาติ 
ซึ่งมหาวิทยาลัยอยูในนามมหาวิทยาลัยราชภัฏ กลุมที่ 2 ภาคกลางและภาคใต  ซึ่งสถาบันวิจัยและ 
พัฒนาไดสงอาจารยไปจํานวน 3 ทาน ประกอบดวย รองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ 
ผศ.ศานิตย สวัสดิกาญจน อาจารยสมเกียรติ แดงเจริญ ไปเขารวมประชุมในวันที่ 30 มีนาคม 2555 
ถึงวันที่ 1 เมษายน 2555 ณ ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

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 ขออนุมัติในหลักการ การจายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวพนักงาน 

มหาวิทยาลัย อาจารยอัตราจาง และเจาหนาที่ประจําตามสัญญา 

สาระสําคัญโดยยอ 
นางสาวเพลินตา  โมสกุล ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน นําเสนอขอมูลประกอบ 

การจายเงินเพิ่มคาครองชีพคราวพนักงานมหาวิทยาลัย อาจารยอัตราจาง และเจาหนาที่ประจําตาม 
สัญญา ดังนี้ 

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2554 เห็นชอบใหปรับเงินเพิ่มคาครองชีพ 
ช่ัวคราวของขาราชการ ลูกจางประจํา ลูกจางช่ัวคราว ใหมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2555 และ 
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2555 อนุมัติในหลักการใหพนักงานมหาวิทยาลัยที่จาง
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ดวยเงินงบประมาณแผนดินของสถาบันอุดมศึกษาไดรับการจัดสรรเงินเพิ่มคาครองชีพช่ัวคราว โดยใหมี 
ผลบังคับตั้งแต วันที่ 1 มกราคม 2555 

ดร.อมรรัตน  สน่ันเสียง กลาววา เนื่องจากเมื่อวันจันทรที่ 19 มีนาคม 2555 มีการประชุม 
ครูและผูบริหารโรงเรียนสาธิตทั้ง 3 แหง มหาวิทยาลัยไดมีแนวคิดในการนําเงินบํารุงการศึกษาที่มีอยูของ 
ป พ.ศ. 2555 และใหจัดทําระเบียบการจายเงินคาครองชีพตามระเบียบกระทรวงการคลัง  ไมทราบวา 
มหาวิทยาลัยไดมีการดําเนินการจัดทําหรือไม 

นางสาวเพลินตา   โมสกุล กล า วว า การจ ายเ งินค าครอง ชีพตามระเบียบ 
กระทรวงการคลัง จะมีในสวนของเจาหนาที่ประจําตามสัญญาที่จะตองดําเนินการดวยเชนเดียวกัน 
แตมีในสวนของเกณฑที่จะปรับทุกคนเปน 15,000 บาท โดยทันทีหรือไมและควรมีการตั้งคณะกรรมการ 
พิจารณาในเรื่องนี้หรือไม ตามหลักการที่รัฐบาลกําหนด 

นายจิรศักดิ์ ชุมวรานนท กลาววา  ระบบของมหาวิทยาลัยที่ตองใชเงินรายได 
ซึ่งการจายเงินคาครองชีพตามที่รัฐบาลประกาศ จะใชงบประมาณจํานวน 600,000 บาทตอเดือน 
ปจจุบันมหาวิทยาลัยใชเงินรายไดที่เปน บกศ. จายเปนเงินคาจางเจาหนาที่ประจําตามสัญญาปละ 
ประมาณ 14 ลานบาท เปนภาระที่เพิ่มขึ้นพอสมควร หากมองวาเราเปนผูประกอบการบริษัท หางราน 
จะทําอยางไรเพื่อใหมีรายได ในปตอไปตั้งแตเดือนตุลาคม 2555 ตองตั้งงบประมาณ 12 เดือน เปนเงิน 
22 ลานบาท จะทําใหงบประมาณคาจางบุคลากรหนวยงานสูงมาก หนวยงานใดรับภาระเรื่องคาจาง 
บุคลากรในเปอรเซ็นตที่สูงจะทําใหงบลงทุนและงบดําเนินงานนอยลง จึงนําเรียนเพื่อทราบเปนขอมูล 
ในเบื้องตน 

ดร.รวีวัตร  สิริภูบาล กลาววา เห็นควรตั้งคณะกรรมการ (ราง) ระเบียบการจายเงิน 
สําหรับเงินนอกงบประมาณในสวนตาง ๆ สํ าหรับเงินงบประมาณแผนดินใชระเบียบของ 
กระทรวงการคลังได แตไมรวมถึงพนักงานมหาวิทยาลัยที่จางดวยเงินงบประมาณของมหาวิทยาลัย 
ซึ่งมีเจาหนาที่หลายสวนที่ไมเกี่ยวของควรจะตองรางระเบียบขึ้นมารองรับกอน  เมื่องบประมาณสูงข้ึน 
จะตองเกี่ยวพันกับรายไดของสวนตาง ๆ  อาจจะตองจําเปนข้ึนคาหนวยกิตเพื่อใหเหมาะสมกับสภาวะ 
เศรษฐกิจในปจจุบัน และควรรางระเบียบตาง ๆ ข้ึนดวยเพื่อใหสอดคลองกับสภาวะของงบประมาณ 
และการลงทุนตาง ๆ 

รศ.วันทนีย  แสนภักด ี กลาววา ทุกงบประมาณจะตองลดลงเนื่องจากตองปรับเปน 
งบบุคลากรเปนสวนใหญ  แตในขณะเดียวกันเมื่อเงินเดือนเพิ่มแลวคุณภาพของงานตองเพิ่มตามดวย 
เพื่อใหสอดคลองกับการที่สมควรไดรับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามอัตราคาครองชีพ 

ดร.รวีวัตร  สิริภูบาล กลาววา  เมื่อรายจายของมหาวิทยาลัยสูงข้ึนก็ควรตองพัฒนา 
ในเรื่องของรายรับของมหาวิทยาลัยใหเพิ่มข้ึนตามไปดวยในคราวเดียวกัน  หากไมตั้งคณะกรรมการ 
พิจารณาใหรอบครอบโดยไมมีระเบียบจะไมเปนการดี  ควรพิจารณาวามหาวิทยาลัยควรมีรายรับเพิ่มขึ้น 
มากนอยเพียงใด ความเปนจริงตองตั้งคณะกรรมการศึกษาขอมูลลวงหนาแลวตามที่ไดรับทราบขอมูล 
ในเบื้องตนแตจนบัดนี้มีระเบียบกระทรวงการคลังที่จะตองดําเนินการจายแลว  ทําใหไมทราบวาควรจะ 
เก็บคาหนวยกิตเทาไหร และควรจะมีรายรับจากสวนตาง ๆ มากนอยเพียงใด และจะจายอยางไรให 
เหมาะสมมหาวิทยาลัยจึงจะอยูไดใหสอดคลองกับอัตราคาครองชีพ
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นายจิร ศักดิ์   ชุมวรานนท กล าวว า จากกรอบอั ตราพนักงานมหาวิทยาลั ย 
ปนี้มหาวิทยาลัยไดอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนมาจํานวน 32 อัตรา และในปหนาจะ 
ไดรับอัตราเพิ่มอีก หากบริหารอัตราอยางระมัดระวังโดยเมื่อเราไดรับอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยแลว 
อัตราเดิมตองยุบโดยใชงบประมาณแผนดินใหมากที่สุดจะทําใหภาระงบประมาณไมกระทบกระเทือน 
สามารถดําเนินการจายจากเงิน บกศ. โดยไมตองพึ่งงบคงคลังได  หากพิจารณาจากการเบิกจาย 
งบประมาณของปที่ผานมามหาวิทยาลัยสามารถประหยัดงบประมาณโดยที่ไมไดจายเงิน  บางคณะ 
เบิกจายงบประมาณเพียง6070 เปอรเซ็นตของเงินงบประมาณที่ตั้งไว  การใชมาตรการข้ึนคาหนวยกิต 
อาจจะเปนทาง เลือกสุดท ายเนื่ องจากสามารถหาทางอื่นได  เชน การประหยัดค าใชจ าย 
หรือการปรับเปลี่ยนโอนงบประมาณที่ไมจําเปนและคุมอัตรากําลังจะสามารถคุมการบรหิารจดัการในปนี้ 
และปหนาได 

ดร.อมรรัตน  สน่ันเสียง กลาววา ตองทําความเขาใจกอนวาเงินเพิ่มคาครองชีพช่ัวคราว 
มหาวิทยาลัยไมเคยแจงวาจะไมจายตามนโยบายรัฐบาล แตขณะนี้ทุกคนคิดวาเมื่อไหรจะได  โรงเรียน 
สาธิต คณะครุศาสตร เตรียมตั้งกําหนดระยะเวลา 2 เดือน ในการจัดทําระเบียบการจายเงินเพิ่ม 
คาครองชีพช่ัวคราวใหผานการพิจารณาและจายตามที่รัฐบาลกําหนด  และขณะนี้มหาวิทยาลัยตอง 
ควบคุมตามที่รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา เชน ตองแจงใหทุกคณะ ทุกหนวยงาน และทุก 
องคกร ไดรับทราบวาหากจัดการทุกอัตราที่ไมใชพนักงานมหาวิทยาลัยโดยงบแผนดิน  นําการวิเคราะห 
งานเปนตัวตั้งซึ่งคณะครุศาสตรควรมี 27 อัตรา แตปจจุบันมีเพียง 6 อัตรา แตมองวาขณะนี้ไมควร 
มีบุคลากรเพิ่มขึ้นเพียงแตตองจัดการอัตราภายในมหาวิทยาลัยใหหมดไปไดจริงเสียกอน  เรื่องการข้ึน 
เงินเดือนหลายมหาวิทยาลัยราชภัฏหารือรวมกันและรับภาระหนักเชนเดียวกัน และคงตองใชเงินคงคลัง 
และสุดทายเปนการพิจารณาข้ึนคาเลาเรียน แตสิ่งสําคัญที่สุดตองแจงใหรับทราบโดยทั่วกันอยางชัดเจน 

ดร.รวีวัตร  สิริภูบาล กลาววา การข้ึนคาหนวยกิตของนักศึกษาควรคํานวณและไมควร 
ดําเนินการลาชา เนื่องจากข้ึนจากภาวะดัชนีคาครองชีพเมื่อมีเงินเดือนเพิ่มข้ึนอํานาจการใชจายของ 
ประชาชนก็มากข้ึนในโอกาสที่จะข้ึนไดมีขออางในการข้ึนคาหนวยกิตก็ควรข้ึน แตถาข้ึนคาหนวยกิต 
โดยไมมีเหตุผลช้ีแจงในการข้ึนคาหนวยกิตในอีก 23 ปขางหนาที่มหาวิทยาลัยไมมีเงินงบประมาณแลว 
จะทําใหประชาชนตอวามหาวิทยาลัยไดในภายหลังวาข้ึนดวยสาเหตุอะไร แตถาข้ึนในชวงนี้เหมาะสม 
มากกวาเมื่อศึกษาขอมูลรายรับและรายจายของมหาวิทยาลัยที่เหลือในการบริหารจัดการเพียงพอ 
หรือไม 

นายจิรศักดิ์  ชุมวรานนท กลาววา มหาวิทยาลัยปรับคาเทอมเหมาจายเมื่อป พ.ศ. 2549 
เมื่อเปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยราชภัฏที่อื่น ๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาคาเทอม 
คอนขางสูง อาจจะเปนจังหวะที่ดีที่จะขึ้นทําใหมีขออางแตเมื่อดูขอมูลเด็กกูกองทุน กยศ. เกินครึ่งหนึ่ง 
และมีโควตาใหมหาวิทยาลัยจํากัด แตควรพิจารณาข้ึนคาเทอม กศ.บป. เนื่องจากแตกตางกันเกิน 
ครึ่งหนึ่งแตมหาวิทยาลัย มีภาระเรื่องคาสอน คาสาธารณูปโภค เปนตน
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มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
เห็นชอบในหลักการ การจายเงินเพิ่มคาครองชีพช่ัวคราวพนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย 

อัตราจาง และเจาหนาที่ประจําตามสัญญา และมอบหมายผูอํานวยการกองกลางแตงตั้งคณะกรรมการ 
จัดทํา (ราง) ระเบียบ โดยใหมีผูแทนคณาจารย พนักงานมหาวิทยาลัยทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน 
ซึ่งเปนผูมีสวนไดเสีย  มอบหมายนิติกรเปนเลขานุการ 

ระเบียบวาระที่ 5.2 ขอความเห็นชอบงบประมาณรายจายสําหรับโครงการฟนฟูศูนยฝก 
ปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ (อาคารสวนหลวง) 

สาระสําคัญโดยยอ 
ผศ.ดร.ยุวดี วงษทน ประธานคณะทํางานศูนยฝกปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ นําเสนอ โครงการ 

ฟนฟูศูนยฝกปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ (อาคารสวนหลวง) ผลกระทบจากอุทกภัย ซึ่งกองนโยบายและ 
แผนไดพิจารณาแลววาเปนการจัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณสําหรับฟนฟูศูนยฝกปฏิบัติการฯ 
เพิ่มเติม ซึ่งไมเปนการซ้ําซอนกับงบกลางโครงการฟนฟูในสวนที่ศูนยฝกปฏิบัติการฯ ไดรับจัดสรรจาก 
งบประมาณแผนดิน 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
เห็นชอบงบประมาณรายจายสําหรับโครงการฟนฟูศูนยฝกปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ 

(อาคารสวนหลวง) 

ระเบียบวาระที่ 5.3 ขอความเห็นชอบรายการงบประมาณคาใชจายในการซอมรับ 
พระราชทานปริญญาบัตรและจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบตัร 
ประจําป พ.ศ. 2555 

สาระสําคัญโดยยอ 
นางสารภี  พูลศิริ  ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา นําเสนอรายการงบประมาณคาใชจาย 

ในการซอมรับพระราชทานปริญญาบัตรและจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจําป พ.ศ. 2555 
ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  ไดแจงกําหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ในปการศึกษา 
25532554 มีบัณฑิตและมหาบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
รวมจํานวนทั้งสิ้น 972 คน โดยกองพัฒนานักศึกษาไดจัดทํางบประมาณคาใชจายในงานพิธีพระราชทาน 
ปริญญาบัตร ประจําป พ.ศ. 2555 รวมทั้งสิ้น 1,065,300 บาท ซึ่งมีงบ บ.กศ. ปงบประมาณ 2555 
ที่ไดรับอนุมัติแลวจํานวน 329,500 บาท และงบประมาณที่จะขออนุมัติในครั้งนี้ คือ งบทะเบียนบัณฑิต 
จํานวน 384,200 บาท และงบสวัสดิการ จํานวน 351,600 บาท รวมเปนเงินจํานวนทั้งสิ้น 735,800 
บาท โดยเบิกจายจากงบทะเบียนบัณฑิตและงบสวัสดิการ
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มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
มอบหมายรองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษาและผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษาทบทวน 

และปรับปรุงแกไขแลวนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาอีกครั้งในการ 
ประชุมคราวตอไป โดยใชหลักการดังนี้ 

1) ใหพิจารณารายการคาใชจายที่แทจริงทุกกิจกรรมและรวมงบประมาณที่ตองใช 
2) แหลงเงินงบประมาณมาจากแหลงใด  และมีจํานวนเทาใด เพียงพอกับคาใชจาย 

หรือไม และหากไมเพียงพอจะเพิ่มจากรายรับ (แหลงรายได : เงินบํารุงการศึกษา /คาลงทะเบียน) 
ไดหรือไม 

3) หากดําเนินการเต็มที่แลวไมเพียงพอจึงใหใชเงินสวัสดิการในรายการที่จําเปนหรือ 
รายการที่ไมสามารถเบิกจายจากงบปกติได 

4) หากจําเปนตองออกระเบียบ/ประกาศที่เกี่ยวของใหดําเนินการเพื่อใหสามารถเบิกจาย 
ไดตอไป 

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ 

ระเบียบวาระที่ 6.1 กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2555 

สาระสําคัญโดยยอ 
เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย นําเสนอปฏิทินเพื่อหารือเรื่องกําหนด 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2555 

ขอเสนอ/ญัตต ิ
ขอความเห็นชอบกําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2555 

วันอังคารที่ 3 เมษายน 2555 เวลา 13.30 น. ณ หองประชุม 1 อาคาร 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พระนครศรีอยุธยา 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ปดประชุมเวลา เวลา 17.30 น. 

นางสาวภัครินทร ภิญญา ผูบันทกึการประชุม 
นายสราวุธ คําสัตย ผูบันทกึการประชุม 
นางสาวปยะนุช แสงมะฮะหมัด ผูบันทกึการประชุม 
นางนงคราญ คงสมทรง ผูบันทกึการประชุม 
รศ.วันทนีย แสนภักดี ผูตรวจบันทึกการประชุม


