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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
คร้ังที่ 24/2555 

วันอังคารท่ี 11 ธันวาคม 2555 เวลา 13.4517.00 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. นางสาววนิดา อินทรลักษณ ผูชวยอธิการบดฝีายกิจการพเิศษและตรวจสอบ 

ภายใน กรรมการ 
7. ผศ.วิชชุกร นาคธน คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร กรรมการ 
8. ผศ.วชิรา ปูชตรีรัตน (แทน) คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กรรมการ 
9. ดร.อมรรัตน สนั่นเสียง คณบดีคณะครุศาสตร กรรมการ 
10. รศ.ลํายอง ปลั่งกลาง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 
11. ผศ.จินตนา เวชมี ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กรรมการ 
12. ดร.นริสานันท เดชสุระ (แทน) ผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา กรรมการ 
13. นายชัยพฤกษ ชูดํา ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี 

สารสนเทศ กรรมการ 
14. ดร.รวีวัตร สิริภูบาล ผูอํานวยการสํานักงานบัณฑิตศึกษา กรรมการ 

ผูเขารวมประชุม 
1. นางสุนทรี โพธิกุล ผูอํานวยการกองกลาง 
2. นางสริตา เจริญทัศน (แทน) ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน 
3. นางสารภี พูลศิริ ผูอํานวยการกองพฒันานักศึกษา 

ผูไมเขารวมประชุม 
1. นายทวีศักดิ์ จริตควร ผูชวยอธิการบดีฝายบริหาร ติดภารกิจ 
2. นายสุนทร โภชฌงค รองอธิการบดฝีายกจิการนกัศึกษา ติดภารกิจ 
3. นางลักขณา เตชวงษ ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา ติดภารกิจ 
4. รศ.ไพฑูรย สมัครกิจ ประธานสภาคณาจารยฯ ติดภารกิจ
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เริ่มประชุม เวลา 13.45 น. 
ประธานพิจารณาจํานวนกรรมการที่มาประชุมและเห็นวาครบองคประชุมแลวจึงเปดการประชุม 

และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ 
ระเบียบวาระที่ 1.1 การจัดงานแสงสีเสียง ยอ ยศ ยิ่งฟา อยุธยามรดกโลก 

สาระสําคัญโดยยอ 
ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาไดรับมอบหมายใหเปนผูจัดงานแสงสีเสียง ยอยศ 

ยิ่งฟา อยุธยามรดกโลก ระหวางวันที่ 716 ธันวาคม 2555 ไดเริ่มดําเนินการจัดงานโดยมีการแตงตั้ง 
คณะกรรมการดําเนินการและไดมีการเชิญชวนอาจารยและผูบริหารที่อาสาชวยงานซึ่งเริ่มดําเนินการ 
ตั้งแตการซอมผูแสดงโดยมีผศ.สุมิตร เทพวงษ วันที่ 6 ธันวาคม 2555 เปนการซอมใหญ  และในวันที่ 7 
ธันวาคม 2555 เปนการแสดงวันแรก สวนในวันที่ 8 ธันวาคม 2555 เปนพิธีเปดงาน และวันที่ 911 
ธันวาคม 2555 เปนการแสดงรวม 5 วันและตอเนื่องไปจนถึงวันที่ 16 ธันวาคม 2555 การแสดง 
โดยทั่วไปเหตุการณปกติ ไดมีปญหาอุปสรรคในพิธีเปดงานเกี่ยวกับระบบไฟฟาทําใหพิธีเปดงานสะดุด 
เล็กนอย จึงนําเรียนใหที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยไดรับทราบ 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 1.2 การประชุมสภาวิชาการ ประจําเดือนธันวาคม 2555 

สาระสําคัญโดยยอ 
วันพุธที่ 12 ธันวาคม 2555 มหาวิทยาลัยกําหนดใหมีการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 10/2555 

ซึ่งในการประชุมสภาวิชาการมีวาระที่ไดมอบให ผศ.ดร.วิมลพรรณ  รุงพรหม รองอธิการบดีฝายวิชาการ 
นําเสนอหลักสตูรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) ฉบับภาษาอังกฤษ เพื่อขอความเห็นชอบ 
โดยจะนําเสนอสภามหาวิทยาลัยในวันพุธที่ 26 ธันวาคม 2555 ดังนั้นภายในปนี้สภามหาวิทยาลัยไมติดขัด 
ประการใดมหาวิทยาลัยจะนําเสนอหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไปซึ่งเปนหลักสูตรที่ตองนําไปใชเปน 
ภาคภาษาอังกฤษ โดยผานความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยเพื่อสงให สกอ. รับทราบตอไป 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 1.3 การจัดงานสงทายปเกาตอนรับปใหม 2556 

สาระสําคัญโดยยอ 
วันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม 2555 มหาวิทยาลัยกําหนดจัดงานสงทายปเกาตอนรับปใหม 2556 

โดยเปนการจัดรวมกันในภาพรวมระหวางคณาจารยและเจาหนาที่  สวนสโมสรอาจารยและสโมสรเจาหนาที่จะ 
จัดเพิ่มเติมเฉพาะในกลุมก็ใหดําเนินการตามสะดวก และความสมัครใจของแตละกลุม 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระที่ 2.1 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 23/2555 

สาระสําคัญโดยยอ 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยไดมีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

ครั้งที่ 23/2555 เมื่อวันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน 2555 เวลา 13.30 น. ณ หองประชุม 1 อาคาร 2 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย นําเสนอรายงานการประชุม ครั้งที่ 
23/2555  เพื่อขอใหที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 

มต/ิความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้ งที่ 23/2555 

โดยไมมีการแกไข 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม 

ระเบียบวาระที่ 3.1 รายงานขอมูลการดําเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ครั้งที่ 23/2555 

สาระสําคัญโดยยอ 
1. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ไดมีมติกําหนดเปนแนวปฏิบัติใหเลขานุการนําเสนอ 

ที่ประชุมเพื่อทราบความคืบหนาหรือขอมูลการดําเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติทุกครั้งโดยบรรจุ 
เปนเรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งกอนดวย 

2. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มีการประชุม ครั้งที่ 23/2555 เมื่อวันอังคารที่ 
27 พฤศจิกายน 2555 เวลา 13.30 น. ณ หองประชุม 1 อาคาร 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
โดยมีสาระตามรายงานการประชุมฯ ในระเบียบวาระที่ 2.1
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3.  คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มีการประชุม ครั้งที่ 23/2555 เมื่อวันอังคารที่ 
27 พฤศจิกายน 2555 โดยมอบหมายใหฝายเลขานุการแจงไปยังหนวยงานและบุคคลที่เกี่ยวของปฏิบัติ 
ตามมติที่ประชุมในระเบียบวาระที่ 3.1 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.1 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะครุศาสตร 

สาระสําคัญโดยยอ 
 ไมมี  

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
 ไมมี  

ระเบียบวาระที่ 4.2  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

สาระสําคัญโดยยอ 
1. วันพุธที่ 19 ธันวาคม 2555 เวลา 13.30 น. ณ หองประชุม 317 โดยศ.ดร.ชาญวิทย 

เกษตรศิริ ซึ่งไดทุนไปสังเกตการณการเลือกตั้งประธานาธิบดีประเทศสหรัฐอเมริกา มีประเด็นที่จะมา 
นําเสนอใหกับผูสนใจโดยเฉพาะนักศึกษาและคณาจารยเพื่อบรรยายเรื่องการเลือกตั้งประธานาธิบดี 
ประเทศสหรัฐอเมริกา และขอเรียนเชิญคณาจารยและผูที่สนใจศึกษาในเรื่องดังกลาวเขารวมรับฟงการ 
บรรยายในครั้งนี้ดวย 

2. การจัดทําหลักสูตรการเตรียมบุคลากรดานภาษาอังกฤษสู AEC ซึ่งศูนยภาษาอยู 
ระหวางการจัดทําหลักสูตรจํานวน 9 หลักสูตรเปนหลักสูตรระยะสั้นสําหรับนักศึกษา อาจารยและ 
บุคลากรโดยแบงออกเปนกลุม ๆ ละ 3 หลักสูตร คือ อาจารยมีจํานวน 3 หลักสูตรคือ การใช 
ภาษาอังกฤษข้ันพื้นฐาน การใชภาษาอังกฤษข้ันกลาง และมีหลักสูตรหนึ่งไดใหออกแบบเปนพิเศษคือ 
การนําเสนอผลงานทางวิชาการเปนภาษาอังกฤษ เนื่องจากอาจตองใชในการนําเสนอผลงานในเวที 
นานาชาติไดใชหลักสูตรละ 30 ช่ัวโมง โดยเปนการเรียนนอกเวลาราชการตั้งแตเวลา 16.00 น. 
เปนตนไป สวนรายละเอียดจะนําแจงเปนเอกสารใหรับทราบอีกครั้งหนึ่ง  และอีกสวนหนึ่งเปนหลักสูตร 
สําหรับนักศึกษาคือการเตรียมการเขาสู AEC จํานวน 3 หลักสูตร และบุคลากรจะมีหลักสูตรการใช 
ภาษาอังกฤษข้ันพื้นฐาน การใชภาษาอังกฤษข้ันกลาง การใชภาษาอังกฤษข้ันสูง และดร.จันทรเพ็ญ 
คลายมุข ไดพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษเปนมาตรฐานเทียบเทา CU Guest โดยทําเปน ARU Guest 
ทําเปนแบบทดสอบมาตรฐาน  สําหรับบุคลากรที่ตองการนําผลไปใชคาดวาจะใชไดในป 2556 เปนตนไป 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 4.3  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

สาระสําคัญโดยยอ 
คณะวิทยาการจัดการจะมีอาจารยเดินทางไปเจรจาเพื่อหารือเรื่อง MOU ที่มีอยูแลวกับ 

อินเดีย ประเด็นที่จะหารือไดประชุมรวมกับคณะกรรมการบริหารคณะจะมุงเนนการจัดสัมมนารวมกัน 
เพื่อที่จะใหไดคะแนนประกันคุณภาพเปนสัมมนานานาชาติ ผูที่จะรวมเดินทางในครั้งนี้ จํานวน 4 ทาน 
สวนอื่น ๆ จะเกี่ยวของกับหลักสูตร MBA และหลักสูตรระยะสั้นที่เกี่ยวกับการทองเที่ยวพรอมกับไดรับ 
ภาษาไปดวยเพิ่มเติม  และหากสามารถเปนไปไดจะมาจัดสัมมนานานาชาติในเดือนกรกฎาคม 2556 
ของคณะวิทยาการจัดการ 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.4  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

สาระสําคัญโดยยอ 
 ไมมี  

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
 ไมมี  

ระเบียบวาระที่ 4.5  เรือ่งนําเสนอเพื่อทราบจากผูอาํนวยการสถาบนัอยุธยาศึกษา 

สาระสําคัญโดยยอ 
1. เรื่องสืบเนื่องจากวันที่ 6 ธันวาคม 2555 ที่ผานมา ไดมีการประชุมคณะกรรมการเพื่อ 

หารือในเรื่องการจัดงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมอยุธยานานาชาติ ครั้งที่  1 ตามที่ไดประชุมกับ 
คณะผูบริหารไปแลวนั้น  ไดขอสรุปวาสถาบันอยุธยาศึกษามีหนาที่เปนตนเรื่องในการดําเนินงานจํานวน 
3 ครั้ง 

2. วันที่  12 ธันวาคม 2555 เวลา 13.30 น. ณ สถาบันอยุธยาศึกษามีการประชุม 
คณะกรรมการจัดงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมอยุธยานานาชาติ ครั้งที่  2 เพื่อสรุปกิจกรรมและ 
งบประมาณตาง ๆ และจัดสงงบประมาณใหกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตอไป 

3. จากการที่สถาบันอยุธยาศึกษาไดรับมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่ใหจําลองบรรยากาศ 
หนางานบริเวณกอนเขางานแสงสีเสียง  ขณะนี้สถาบันอยุธยาศึกษาไดจัดการแสดงมาตั้งแตวันที่ 6 
ธันวาคม 2555 จนถึงวันที่ 16 ธันวาคม 2555 จะมีการแสดง ณ ลานวัฒนธรรมหมุนเวียนกันในแตละวัน 
จากการดําเนินงานเรียบรอยดี  และไดแจกแบบสอบถามเปนแบบสํารวจเฉพาะลานกิจกรรมเพื่อนํามา 
รายงานถึงผลการประเมินใหคณะกรรมการบริหารไดรับทราบในการประชุมคราวตอไป 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 4.6 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

สาระสําคัญโดยยอ 
ตามที่อธิการบดีไดมอบใหสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศสํารวจและออกแบบ 

จุดติดต้ังกลองวงจรปด  ขณะนี้ไดเสร็จสิ้นข้ันตอนการออกแบบตามทีไ่ดใหแกไขปรับปรงุกลองของระบบ 
เกาและอยูระหวางจัดทําบันทึกเสนออธิการบดีตอไป 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.7   เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

สาระสําคัญโดยยอ 
1) ผลการประชุม เตรียมการจัดงาน HERP CONGRESS 2012 (The Higher Education 

Research Promotion Congress) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ไดเชิญ ผูแทนจาก 

มหาวิทยาลัย ที่จะเปนเจาภาพหลัก จัดงาน HERP CONGRESS 2012 ประชุม เมื่อวันเสารที่ 1 ธันวาคม 

2555 เวลา 9.00 – 12.30 น. 

2) การประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา ครั้งที่ 2 วันที่ 28 พฤศจิกายน 

2555 เวลา 13.00 น. สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา 

ครั้งที่ 2/2555 มีผูทรงคุณวุฒิมารวมประชุม 2 ทานคือ รศ.ดร.นันทนา แจงสุวรรณ และนายศุทธนะ 

ธีวีระปญญา มีผลการประชุมที่สําคัญคือ  รับทราบสภาวการณดําเนินการวิจัยของบุคลากรมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา รับทราบผลการเปดเวทีสภาวการณอุตสาหกรรมและความตองการรวมเปน 

สังคมแหงการเรียนรู รับทราบการจัดทําลักษณะสําคัญขององคกรตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการ 

ภาพรัฐ (PMQA) และเห็นชอบเปาหมายตัวช้ีวัดการปฏิบัติราชการประจํา ป 2556 ของสถาบันวิจัยและ 

พัฒนา และมีมติใหสถาบันวิจัยและพัฒนา จัดกิจกรรมพัฒนานักวิจัย โดยเนนการทําวิจัยเปนทีมเพื่อ 

สรางการเรียนรูรวมกนั รวมถึงนําเสนอใหมหาวิทยาลยัสรางแรงจงูใจใหกับผูที่จะทาํตําแหนงวิชาการหรือ 

ใหลาพักเพื่อเขียนผลงานทางวิชาการ โดยใหสถาบันวิจัยและพัฒนาจัดเขาคายเขียนผลงาน 

3) ผลการสอบถาม ผูประกอบการที่มาเขารวมประชุมโครงการ “สงเสริมและพัฒนา 

การบริหารจัดการน้ําในโรงงาน อุตสาหกรรมระยะที่ 2 ของกลุมจังหวัดภาคกลางตอนบน 1” 

4) แบบแจงรายช่ือผูเขาประชุมนานาชาติ The 120th Thai Teacher Education 

Aniversary Celebration" To Honor His Majesty the King: "The Teacher of the Land"
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5) งานมหกรรมโลก (World Expo) ในโอกาสที่คณะกรรมการ BIE จะมาเยี่ยมชมจังหวัด 

พระนครศรีอยุธยาในฐานะตัวแทนประเทศไทยที่จะเปนเจาภาพจัดงาน World Expo ในชวงเดือน 

ธันวาคม 2555 – เดือนมกราคม 2556 ความเปนเจาบานที่ดี จึงขอความรวมมือจากทุกภาคสวนไดแสดง 

ความยิ้มไหว ทักทายกัน สรางสรรคสิ่งดีๆ ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดใกลเคียง เพื่อ 

เตรียมรับการเสนอตัวเปนเจาภาพงานมหกรรมโลก ซึ่งเปนครั้งแรกที่จะจัดในประเทศไทย และจะจัดที่ 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยาของเรา สนใจสามารถดาวนโหลดจาก http://rs.aru.ac.th สถาบันวิจัยและ 

พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โทร. 035322082 

6) ปฏิทินการปฏิบัติงานของสถาบันวิจัยและพฒันา เดือนธันวาคม 2555  มีนาคม 2556 

7) วันที่ 21 ธันวาคม 2556 จะมีการจัดประชุมบุคลากรสายวิชาการที่ยังไมไดดําเนิน 

การวิจัย ตามรายช่ือที่คณะสงมาเพื่อรวมกันทําวิจัยเปนชุดในพื้นที่อําเภออุทัย ภายใตงบประมาณ 

300,000 บาท 

8) โครงการบานหลังเลิกเรียนขอความอนุเคราะหใหมหาวิทยาลัยสงนักศึกษาจิตอาสาจัด 

กิจกรรมใหนักเรียนที่เขารวมโครงการบานหลังเลิกเรียน ในวันจันทรศุกร เวลา 16.0017.30 น. ตั้งแต 

วันที่ 14 มกราคม 2556 – 30 กันยายน 2556 และโครงการ SUMMER CAMP ระหวางเดือนเมษายน 

2556 – เดือนพฤษภาคม 2556 

9) วันพุธที่ 12 ธันวาคม 2555 เวลา 13.00 น. จัดประชุมหัวหนาหมูเรียนจากเดิมจัด 

ประชุมที่หองประชุมอาคาร 100 ปแตไดยายมาจัดที่หอประชุมมหาวิทยาลัย ซึ่งมีประเด็นที่รวมประชุม 

จํานวน 5 เรื่อง คือ ดานกายภาพ ดานการใหบริการ ดานการเรียนการสอน ดานการพัฒนาคุณลักษณะ 

นักศึกษา และจิตอาสา โดยไดเตรียมคนของสถาบันวิจัยและคณะวิทยาการจัดการมารวมดวย และขอ 

เชิญชวนคณะตาง ๆ เขารวมกิจกรรมในครั้งนี้ 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.8 เรื่องนําเสนอเพือ่ทราบจากผูอาํนวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 

สาระสําคัญโดยยอ 
 ไมมี  

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
 ไมมี 
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ระเบียบวาระที่ 4.9 เรื่องนําเสนอเพือ่ทราบจากผูอาํนวยการสํานกังานอธกิารบดี 

สาระสําคัญโดยยอ 
วันที่ 18 ธันวาคม 2555 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เชิญมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

พระนครศรีอยุธยาสงตัวแทนเพื่อเขารวมประชุมเรื่องกรอบอัตรากําลัง อธิการบดีไดมอบหมาย 
ดร.พรเทพ  รูแผน รองอธิการบดีฝายบริหารและผูอํานวยการกองทั้ง 3 กอง ไปรวมประชุมเพื่อจัดทํา 
กรอบอัตรากําลังโดยทานสุรชัย เปนวิทยากรดําเนินการในครั้งนี้ 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.10  เรือ่งนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีและผูชวยอธกิารบดี 

ระเบียบวาระที่ 4.10.1 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝายบริหาร 
สาระสําคัญโดยยอ 

1. การติดตามเรื่องความดีความชอบ ฝายเลขานุการจะมีหนังสือแจงไปอีกครั้งหนึ่งซึ่งเดิม 
เคยแจงไปแลวและใหสงในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2555 ซึ่งควรทําใหเสร็จสิ้นภายในวันที่ 16 ธันวาคม 
2555 

2. การประกาศสอบบุคคลเพื่อเลือกสรรใหบรรจุแตงตั้งเปนพนักงานมหาวิทยาลัย 
สายวิชาการและสายสนับสนุนเพิ่มเติม ซึ่งตองมีการประชุมคณะกรรมการที่เกีย่วของกับการสอบในครัง้นี้ 
ดวยตอไป 

ผศ.วิชชุกร  นาคธน  คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร กลาววา การพิจารณา 
ความดีความชอบในรอบที่ผานมาใหสงในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2555 นั้นไมไดมีการแจงกรอบวงเงิน 
มหาวิทยาลัยควรมีการกําหนดกรอบวงเงินดวยเพื่อใหคณะตาง ๆ ไดคํานวณกรอบวงเงินที่ไดรับ 
การจัดสรรในข้ันตอนเดียวหากไมไดกําหนดกรอบวงเงินจะทําใหคํานวณเปอรเซ็นตไดลําบาก  ซึ่งคณะได 
รับทราบกรอบวงเงินเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2555 จึงทําใหเพิ่งเริ่มดําเนินการตอไปไดทําใหการพิจารณา 
ความดีความชอบลาชา  และขอเสนอเปนขอพิจารณาในการประเมินรอบตอไปควรดําเนินการใหตรงตาม 
รอบระยะเวลาควรใหคณะ/สถาบัน/สํานัก ดําเนินการเรื่องการพิจารณาความดีความชอบใหตรงรอบโดย 
เริ่มดําเนินการตั้งแตวันที่ 1 กันยายนของทุกป และประกาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม ของทุกป 

ดร. พรเทพ  รูแผน รองอธิการบดีฝายบริหาร  กลาววา จะดําเนินการจัดทําปฏิทินให 
สําหรับการประเมินในแตละรอบเพื่อใหรูวาตองเริ่มดําเนินการเมื่อไหร  สวนกรอบยังคงเดิม 2.9 
เปอรเซ็นต 

อธิการบดี กลาววา  กระบวนการยังคงใชแบบเดิมและมีเงื่อนไขเวลาดวยการมอบงาน 
ตองมอบหมายกอนสิ้นปหรือแลวเสร็จภายใน 15 วัน จึงจะเริ่มดําเนินการตามที่มอบแลว เมื่อครบเวลา 
ตองมีการรายงานผลการปฏิบัติงาน และมีการประเมินผลการปฏิบัติงานจากการรายงานซึ่งมีปฏิทิน
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ชวงเวลา  แตที่ผานมาไมไดทําตามขั้นตอนที่มี  ดังนั้นรอบวันที่ 1 ตุลาคม เปนตนไปใชระบบประเมนิใหม 
ซึ่งคูมือ ผศ.ดร.วิมลพรรณ  รุงพรหม รองอธิการบดีฝายวิชาการ สงใหกับทุกหนวยงานแลว 

ผศ.ดร.วิมลพรรณ  รุงพรหม รองอธิการบดีฝายวิชาการ  กลาววา กอนสิ้นปงบประมาณได 
จัดทําบันทึกใหคณะไดดําเนินการและมีกําหนดสง โดยใหมีการแตงตั้งคณะกรรมการ ป 2556 รอบที่ 1 
คณะตองทําแบบมอบหมายและบันทึกขอตกลงการปฏิบัติงาน 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.10.2 เรื่องนําเสนอเพือ่ทราบจากรองอธกิารบดฝีายวางแผนและพฒันา 

สาระสําคัญโดยยอ 
1. ความกาวหนาผลการเบิกจายงบประมาณ (เงินกันเหลื่อมป) มีผลการดําเนินงานลาชา 

เนื่องจากติดขัดในเรื่องการตรวจรับและการเบิกจาย งบกลางโครงการใหความชวยเหลือ เยียวยา 
ผูที่ไดรับผลกระทบจากอุทกภัยประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 ยังคงมียอดคางจํานวน 39,839,800 
บาท ไดมีการประชุมคณะกรรมการเรงรัดติดตามไปแลว และไดมอบหมายใหสวนกลาง งานพัสดุ 
ตรวจสอบรายการตาง ๆ วาจะหมดสัญญาเมื่อไหรและเรงรัดคณะกรรมการชุดตาง ๆ ใหดําเนินการผู 
ควบคุมงานใหเปนไปตามแผนงาน กรณีของงบฟนฟูไดตรวจสอบสัญญาเกี่ยวกับรั้วมหาวิทยาลัยจะหมด 
สัญญาในวันที่ 6 ธันวาคม 2555 และตองเรงรัดทุกรายการใหเสร็จสิ้นภายในเดือนธันวาคม 2555 

2. รายจายงบลงทุนงบประมาณแผนดิน ประจําปงบประมาณ 2555 ตั้งแตวันที่ 16 
พฤศจิกายน 2555 ยังไมมีผลเบิกจายที่เพิ่มข้ึนในการประชุมเรงรัดติดตามไดฝากหัวหนาสวนราชการ 
ไปแลว รายการที่เปนของสวนราชการที่รับผิดชอบสิ่งกอสรางหรือครุภัณฑตองมีการเรงรัดกรรมการที่ 
ตรวจรับการจางหรือกรรมการควบคุม กรรมการจัดซื้อจัดจาง ตองเรงดําเนินการโดยเร็วเนื่องจาก 
งบประมาณป 2555 เปนงบที่กันเหลื่อมปมาหากไมเรงใชจายโดยเร็วจะมีผลตอการของบประมาณในป 
2557 ซึ่งขณะนี้อยูในกระบวนการของการพิจารณาซึ่งมหาวิทยาลัยไดสงคําของบประมาณไปแลว 

3. เนื่องจากไดมีการตรวจเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยการจางไปในงวดที่ 1 และงวดที่ 
2 ไดมีการปรับเปลี่ยนการทํางานของเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยโดยชวงเชาและชวงเย็นจะใหมี 
เจาหนาที่รักษาความปลอดภัยทําหนาที่อํานวยการจราจรดานประตูหนามหาวิทยาลัยและบริเวณทางเขา 
อาคาร 100 ป เนื่องจากจะมีรถเขาออกในปริมาณที่มาก 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ และมอบหมายใหผูอํานวยการกองกลาง สํานักงานอธิการบดี ประสานงานกับ 

กองนโยบายและแผนทําบันทึกเรื่องแจงผูรับผิดชอบงบกลางโครงการใหความชวยเหลือ เยียวยา ผูที่ 
ไดรับผลกระทบจากอุทกภัยประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 รายงานสถานะของการดําเนินงาน 
การเบิกจายงบประมาณ (เงินกันเหลื่อมป) มีผลการดําเนินงานลาชา ภายในวันพุธที่ 12 ธันวาคม 2555 
วาการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องดังกลาวสถานะสุดทายของเรื่องอยูที่ใคร อยูในข้ันตอนใด โดยอาศัยมติที่ 
ประชุม กบ. ครั้งที่ 24/2555 แจงหนวยงานทุกหนวยใหรายงานสถานะของการดําเนินงานโครงการและ 
การเบิกจายงบประมาณของแตละโครงการใหชัดเจนวาเรื่องทําถึงข้ันตอนไหน อยูที่ใคร
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ระเบียบวาระที่ 4.10.3  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝายวิชาการ 
สาระสําคัญโดยยอ 

1. วันที่  1516 ธันวาคม 2555 มี โครงการราชภัฏพระนครศรีอยุธยาพานองติว 

เปนโครงการประชาสัมพันธมหาวิทยาลัยและ CSR 

2. การประกาศรายช่ือผูมีสิทธ์ิสอบสัมภาษณเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจําป 

การศึกษา 2556 (รอบแรก) ทําการสอบในวันพฤหัสบดีที่  13 ธันวาคม 2555 ผูมีสิทธ์ิสอบขอเขียน 

โดยจะทําการสัมภาษณในวันอาทิตยที่ 16 ธันวาคม 2555 

3. ประกาศเรื่องการพัฒนาหลกัสตูร ขอความอนุเคราะหใหทุกหนวยงานไดดําเนินการตามประกาศ 

ฉบับที่ 363 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.10.4 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ 

สาระสําคัญโดยยอ 
วันที่ 12 ธันวาคม 2555 เวลา 08.3011.00 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตจะมี 

พิ ธีเปดตัวกองทุนตั้งตัวไดโดยนายกรัฐมนตรี เปนประธานในการเปด พรอมดวยรัฐมนตรี 
กระทรวงศึกษาธิการและเลขาธิการ สกอ. จะทําการถายทอดทางสถานีโทรทัศนชอง 11 ตั้งแตเวลา 
9.00 น. เปนตนไป  จึงขอเรียนเชิญคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยติดตามรายการโทรทัศน 
ตามวันและเวลาดังกลาว 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.10.5  เรือ่งนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธกิารบดฝีายกิจการนกัศกึษา 

สาระสําคัญโดยยอ 
 ไมมี  

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
 ไมมี  

ระเบียบวาระที่ 4.10.6  เรื่องนําเสนอเพือ่ทราบจากผูชวยอธิการบดฝีายบริหาร 

สาระสําคัญโดยยอ 
 ไมมี  

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
 ไมมี 
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ระเบียบวาระที่ 4.10.7 เรื่องนําเสนอเพือ่ทราบจากผูชวยอธิการบดฝีายกิจการพิเศษ 
และตรวจสอบภายใน 

สาระสําคัญโดยยอ 
1. ตามหนังสือตรวจสอบภายในที่ใหหนวยงานตาง ๆ สงรายงานการควบคุมภายใน 

ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2555 มีบางหนวยงานที่ยังไมสง ขอความกรุณาสงใหกับหนวยตรวจสอบภายใน 
ดวยเนื่องจากทางหนวยตรวจสอบภายในจะทําการรวบรวมเพื่อจัดทําเปนเอกสารสงไปยัง สํานักงานการ 
ตรวจเงินแผนดิน (สตง.) และคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.) หนวยงานที่ 
ยังไมไดสงมีดังนี้ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สํานักวิทยบริการและ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ กองกลาง กองนโยบายและแผน กองพัฒนานักศึกษา กองบริการการศึกษา และ 
โรงเรียนปฐมสาธิต มีการติดตามสอบถามทางโทรศัพทเมื่อตนสัปดาหที่ผานมา 

2. รายงานบริหารความเสี่ยง ตัวบงช้ีที่ 7.4 คณะและหนวยงานตาง ๆ ควรมีการเตรียม 
จัดทําไดแลว เนื่องจากในปตอไปสามารถใช ปย. ตามที่หนวยงานทําไดแลวเนื่องจากเปนคนละตัวกัน 
ระหวางการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง จึงตองการใหจัดทําข้ึนใหมไมควรใชการควบคุม 
ภายในสง และใชในการตอบคณะกรรมการภายนอก 

3. ขณะนี้สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน (สตง.) ลงพื้นที่มหาวิทยาลัยเพื่อเขามาตรวจสอบ 
งบประมาณฟนฟู หนวยงานใดที่ไดงบฟนฟูในเรื่องการจดัซื้อครุภัณฑ ขอใหจัดเตรียมทะเบียนคุมครภัุณฑ 
ไวดวยเนื่องจากสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน (สตง.) จะทําการสุมเขาตรวจตามหนวยงานตาง ๆ 

อธิการบดี กลาววา เรื่องการลงตรวจสอบของสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน สตง. 
ตามที่เคยแจงใหแตละหนวยงานจัดทําเอกสารใหชัดเจน  เหตุที่ตองเขมงวดเรื่องการเตรียมขอมูลตาง ๆ 
เพื่อมีขอมูลสําหรบัการตรวจสอบ และเพื่อใหมีขอมูลหลกัฐานการดําเนินการ ซึ่งทําใหไมมีปญหาในการ 
ทํางาน แตหากไมมีขอมูลเอกสารจะทําใหเปนปญหา จึงขอย้ํากับหัวหนาหนวยงานทุกทานขอความ 
อนุเคราะหกํากับดูแลเจาหนาที่เวลาเสนอเรื่องหรือขอดําเนินการใด ๆ ขอใหมีขอมูลและหลักฐานถูกตอง 
ตามระเบียบ

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ และใหทุกหนวยงานจัดทําบัญชีพัสดุใหเปนปจจุบันโดยใหมีบัญชีที่ระบุสถานะ 

ของพัสดุตามสภาพจริง 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องนําเสนอเพื่อพิจารณา 
ระเบียบวาระที่  5.1 ขอความเห็นชอบโครงสร างการแบงหนวยงานภายใน 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

สาระสําคัญโดยยอ 
ผศ.วิชชุกร  นาคธน คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร นําเสนอโครงสรางการแบง 

หนวยงานภายใน ตามที่มหาวิทยาลัยไดมีหนังสือแจงใหแตละคณะยืนยันโครงสราง คณะมนุษยศาสตร 
และสังคมศาสตร ไดมีการพิจารณาปรับปรุงโครงสรางเพิ่มเติม โดยไมใชงบประมาณและบุคลากร คือ
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ศูนยพัฒนาการปกครองทองถ่ิน ศูนยใหคําปรึกษาแนะนําทางกฎหมาย และศูนยภาษาและวัฒนธรรม 
อาเซียน เรื่องดังกลาวไดผานการพิจารณาจากการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งที่ 7/2555 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน 2555 ซึ่งตองการใหปรากฏโครงสรางที่ชัดเจนมีความรับผิดชอบ 
ที่ชัดเจนและสามารถทําภารกิจไดอยางคลองตัว  ใชบุคลากรจากสาขาวิชาตาง ๆ รวมมือกันสวน 
ครุภัณฑตาง ๆ เปนงบประมาณของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไมมีงบประมาณและบุคลากร 
เพิ่มเติม 

อธิการบดี กลาววา มีหลักเกณฑของกระทรวงศึกษาธิการประกาศใหมีแนวปฏิบัติ 
เรื่องการจัดตั้ งหนวยงานภายในซึ่ งตองมีขอเสนอ โครงการ ขอบขายงาน ภาระงาน ระบบ 
การประสานงาน และการบริหารจัดการ ดวยเหตุดังกลาวจึงเสนอใหคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
ไดประมวลขอมูลดังกลาวนําเขาสูคณะกรรมการจัดทําโครงสราง เพื่อทบทวนพรอมกันทุกคณะ หากมี 
การพิจารณาเฉพาะคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  จะมีคณะอื่น ๆ ที่ใหไปทบทวน เสนอ 
โครงสรางเพิ่มเติมอีก ทุกหนวยงานที่มีสิทธ์ิเสนอใหมีการกําหนดงานเพิ่มข้ึน กําหนดสวนงานภายใน 
เพิ่มขึ้นไดอีกและนําขอเสนอเหลาน้ันเขาสูแผนอัตรากําลัง เพื่อจัดทําแผนตามที่จะมีการประชุม 

ผศ.วิชชุกร  นาคธน  กลาววา  ขอนําเสนอวิธีคิดศูนยตามที่เสนอเปนเจตนาหลักที่ไดใหเพิ่ม 
งบประมาณและอัตรากําลัง ตองการใหใชทรัพยากรที่มีอยูใหเปนประโยชนสูงสุด ควรมีปรัชญาของ 
การจัดต้ังศูนยเพื่อไมกระทบกับอัตรากําลัง ตามความสมัครใจของอาจารยแตละทานที่จะเขามาชวยงาน 
จะปรากฏอยูในหนวยงานของคณะหรือหนวยงานของมหาวิทยาลัยและทํากิจกรรมเพิ่มเติมก็สามารถ 
ทําได 

อธิการบดี กลาววา มี 2 ทางเลือกคือ หากกําหนดเปนสวนงานภายในมี พรบ. ประกาศ 
กําหนดเงื่อนไขอยู แตหากเปนการทําใหเกิดความคลองตัวภายในคณะก็ใหจัดทําประกาศภายในคณะ 
ตอไป พรบ. มหาวิทยาลัยราชภัฏกําหนดวาการจัดตั้งสวนงานตองเปนไปตามหลักเกณฑ ประกาศ 
กระทรวงศึกษาธิการ ดังนั้นหากจะกําหนดหนวยงานใดใหเปนสวนงานภายในตองดําเนินการตาม 
หลักเกณฑประกาศกระทรวงศึกษาธิการ จึงขอย้ําในที่ประชุมใหทุกหนวยงานทบทวนโครงสรางสวนงาน 
ของหนวย แลวใหแจงที่กองนโยบายและแผน เพื่อประมวลและนําไปสูการทบทวนปรับปรุง 
แผนอัตรากําลังที่กําลังจะปรับปรุงใหม และกําหนดใหสิ้นสุดการเสนอภายในเดือนธันวาคม 2555 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
ใหนําเรื่องการแบงหนวยงานภายในเขาสูคณะกรรมการจัดทําแผนอัตรากําลังโดยใหใช 

หลักเกณฑตามที่ สกอ. กําหนด รวมถึงใหทุกหนวยงานทบทวนโครงสรางสวนงานของหนวยแลวใหแจงที่ 
กองนโยบายและแผน เพื่อประมวลและนําไปสูการทบทวนปรับปรุงแผนอัตรากําลังที่กําลังจะปรับปรุง 
ใหม และกําหนดใหสิ้นสุดการเสนอทบทวนโครงสรางภายในเดือนธันวาคม 2555 

ระเบียบวาระที่ 5.2 ขอความเห็นชอบโครงการสนับสนุนทุนเพื่อทํางานวิจัยเชิงพื้นที่ 

สาระสําคัญโดยยอ 
ผศ.จินตนา  เวชมี  ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา นําเสนอโครงการสนับสนุนทุน 

เพื่อทํางานวิจัยเชิงพื้นที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ไดกําหนดใหงานวิจัยเปนภาระงาน
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สําคัญของบุคลากรสายวิชาการมีผลทําใหบุคลากรขอทุนวิจัยเพิ่มข้ึน ปจจุบันกองทุนวิจัยมีเงินคงเหลือ 
จํานวน 3,411,488 บาท เพื่อใหมีงบประมาณเพียงพอสําหรับการดําเนินการวิจัย ในอนาคตจึงขอเสนอ 
ใหสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาอนุมัติเงินรายไดของมหาวิทยาลัยจัดเขากองทุนวิจัย ตาม 
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย กองทุนวิจัย พ.ศ. 2553 ขอ 6 (1) โดยมี 
วัตถุประสงค คือ เพื่อเพิ่มทุนวิจัยของกองทุนวิจัย และเพื่อสงเสริมสนับสนุนการทําวิจัยและกิจกรรมอื่น 
ที่ เกี่ยวของกับการวิจัย เปาหมายมีจํานวนเงินที่นําเขากองทุนวิจัยของมหาวิทยาลัย จํานวน 
5,000,000 บาท หรือจํานวนโครงการวิจัยไมนอยกวา 10 โครงการตอป เปาหมายเชิงคุณภาพเปน 
โครงการวิจัยที่ชวยพัฒนาการเรียนการสอน และโครงการวิจัยที่ตอบสนองการพัฒนาทองถ่ิน ไมต่ํากวา 
รอยละ 80 ของโครงการวิจัยทั้งหมด 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
เห็นชอบโครงการสนับสนุนทุนเพื่อทํางานวิจัยเชิงพื้นที่จํานวน 5,000,000 บาท ของวงเงินที่ 

ประมาณการป 2556 จํานวน 20 เปอรเซ็นต และใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป  สวนการบริหารกองทุน 
วิจัยใหมีประสิทธิภาพมอบใหคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยเปนดําเนินการ 

ระเบียบวาระที่ 5.3 ขอความเห็นชอบตัวบงชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณของสถาบัน 

สาระสําคัญโดยยอ 
นางสาวเบญจลักษณ  ชิดชาญชัย นําเสนอ ขอมูลตามเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษา 

ภายในตัวบงช้ีที่ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เกณฑมาตรฐาน ขอ 3 
มีการกําหนดตัวบงช้ีเพิ่มเติมตามอัตลักษณของสถาบัน เพื่อใหเกิดการประเมินผลและการปรับปรุง 
การดําเนินงานประกันคุณภาพอยางตอเนื่อง นั้น และจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ประจําปการศึกษา 2554 คณะผูประเมินประกันคุณภาพการศึกษา ไดใหขอเสนอแนะในภาพรวมเกี่ยวกับ 
การกําหนดอัตลักษณ คือ ควรมีการทบทวนเพื่อใหเปนรูปธรรมและสามารถวัดผลสัมฤทธ์ิไดงาย 

ดังนั้น กลุมงานประกันคุณภาพจึงขอเสนอตัวบงช้ีอัตลักษณ เพื่อใชในการพัฒนาบัณฑิต 
ตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัย คือ “บัณฑิตเปนคนดี ใฝเรียนรู มีวินัย จิตใหบริการ” ไดรับความเห็นชอบ 
จากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2554 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2554 และมติที่ประชุม 
คณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 9/2555 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2555 เห็นชอบ 
ตามตัวบงช้ีอัตลักษณ : การพัฒนาบัณฑิตตามอัตลักษณของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

กลุมงานประกันคุณภาพในฐานะเลขานุการคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา จึงขอ 
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย เพื่อนําเสนอขออนุมัติใชตัวบงช้ีเพิ่มเติมตาม 
อัตลักษณของสถาบันในปการศึกษา 2555 ตอไป 

อธิการบดี กลาววา ตามที่ใหมีการทบทวนเพื่อใหเปนรูปธรรม และสามารถวัดผลสัมฤทธ์ิ 
ไดงายยอมตองมีขอมูลตางจากเดิม ตองการทําใหชัดเจนมีประเด็นขอเสนอแนะดังนี้ 

1. ใหทบทวนปรับขอความตัวอัตลักษณ “บัณฑิตเปนคนดี ใฝเรียนรู มีวินัย จิตใหบริการ” 
2. ตัวเกณฑมาตรฐานทั้ง 7 ขอ ทบทวนความสอดคลองของ input process output 
3. ใหทบทวน อัตลักษณ คําอธิบาย จนถึงเกณฑมาตรฐาน
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ผศ.วิชชุกร  นาคธน  คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร กลาววา ประเด็นที่พิจารณา 
จากคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัยคือเห็นชอบดวยหรือไมตามที่คณะทํางานไดเสนอหลักเกณฑ 7 ขอ 
หรือไมที่ตองปรับปรุงแกไขเพิ่มเติมใหเปนไปตาม input process output 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
ใหทบทวน อัตลักษณ คําอธิบาย และเกณฑมาตรฐานใหเปนรูปธรรมและมีความชัดเจนข้ึนตาม 

ขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบ.) 

ระเบียบวาระที่ 5.4 ขอความเห็นชอบโครงการนอกแผนการใชจายงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2526 จํานวน 10 โครงการ 

สาระสําคัญโดยยอ 
นางสริตา  เจริญทัศน นําเสนอโครงการนอกแผนการใชจายงบประมาณรายจาย ประจําป 

งบประมาณ พ.ศ. 2526 จํานวน 10 โครงการ โดยไดผานที่ประชุมคณะกรรมการวิเคราะหและประเมิน 
โครงการเพื่อจัดทําแผนปฏิบัติงานและแผนการใชจายงบประมาณรายจายประจําป 2556 ครั้งที่ 2 เมื่อ 
วันที่ 15 ตุลาคม 2555จํานวน 6 โครงการแตภายหลังมีหนวยงานที่สงโครงการเพิ่มเติมประกอบดวย 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  และคณะวิทยาการจัดการเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2555 ที่ยังไมไดทําการ 
วิเคราะหแตมีขอมูลเบื้องตนวาโครงการที่เสนอมานั้นมีหลักการและเหตุผลอยางไร  ซึ่งการเสนอโครงการ 
ระหวางปจะตองมีเหตุจําเปนยิ่งยวดที่ไมสามารถใชเงินปกติไดตองใชเงินนอกแผนการใชงบประมาณเพื่อ 
แสดงถึงความจําเปนซึ่งกองนโยบายและแผนยังไมไดวิเคราะหในสวนดังกลาวจํานวน 10 โครงการ 
งบประมาณทั้งสิ้น 5,840,237 บาท ดังนี้ 

ชื่อโครงการ ผูรับผดิชอบ งบประมาณ (บาท) 

1. โครงการความรวมมือทางวิชาการดานภาษา และวัฒนธรรมกับ 
มหาวิทยาลัย University of Brighton ประเทศอังกฤษ 

คมส. 200,000 

2. โครงการจางติดตังระบบสารสนเทศและเครือขายอาคารเทคโนโลยีอุตสหกรรม 
(อาคาร 42 และอาคาร 12) 

ควท. 1,500,000 

3. โครงการระบบปองกันความปลอดภัยและแบงสัดสวนหองปฏิบัติการของอาคาร 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ควท. 1,215,300 

4. โครงการจางออกแบบอาคารฝกปฏิบัติการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ควท. 400,000 

5. โครงการสนับสนุนทรัพยากรในการบริหารจัดการหนวยตรวจสอบภายใน ตสน. 25,000 

6. โครงการจางเหมาติดตั้งเหล็กดัดและทาสีอาคาร 41 คณะวิทยาการจัดการ ควจ. 397,497 

7. โครงการปรับปรุงตกแตงหองประชุม อาคาร 41 ควจ. 1,529,440 

8. โครงการความรวมมือทางวิชาการดานภาษาและวัฒนธรรมกับมหาวิทยาลัย 
University East Sussex ประเทศอังกฤษ 

ควจ. 200,000 

9. โครงการยกระดับนักศึกษาสาขาวิชาทองเที่ยวดานภาษาสูความเปนมัคคุเทศกสู 
เมืองมรดกโลก เพ่ือความพรอมกอนเขาสูประชาคมอาเซียน 

ควจ. 136,500 

10. โครงการจัดซื้อครุภัณฑหองปฏิบัติการบริษัททัวรจําลอง ควจ. 236,500 

รวม 5,840,237
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มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
มอบกองนโยบายและแผนนําโครงการนอกแผนการใชจายงบประมาณรายจาย ประจําป 

งบประมาณ พ.ศ. 2556 จํานวน 10 โครงการ ไปทําการวิเคราะหสาระสําคัญทั้งหมดและประเมินความ 
จําเปนพรอมทั้งจัดลําดับของโครงการตามความจําเปนเรงดวนใหพิจารณางบประมาณที่คณะ 
หรือหนวยงานนั้นไดรับการจัดสรรไปแลวโดยการปรับเปลี่ยนใหเหมาะสม  หรือตั้งในงบประมาณปตอไป 
หรือหากทําตามวิธีดังกลาวแลวยังมีความตองการเพิ่มอีกใหเสนอเปนกรณีไป  เพื่อนําเสนอคณะกรรมการ 
วิเคราะหและประเมินโครงการและนําเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบ.) ใหความเห็นชอบ 
ตอไป 

ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องอื่น ๆ 

ระเบียบวาระที่ 6.1 การเสนอโครงการงานวิเทศสัมพันธ 

สาระสําคัญโดยยอ 
ผศ.วิชชุกร  นาคธน  คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มีบันทึกขอความ 

ที่ ศธ.0550.3.1/2371  ลงวันที่ 29 สิงหาคม เรื่องการเสนอโครงการงานวิเทศสัมพันธ ตามที่ไดมี 
การวิเคราะหวาโครงการความรวมมือดานภาษาและวัฒนธรรมกับมหาวิทยาลัย University East Sussex 
ประเทศอังกฤษยังไมสอดคลองกับเปาหมายในแผนการศึกษาระยะ 5 ป โดยมหาวิทยาลัยตองไดรับการจัด 
อันดับ กลุมประชาคมอาเซียน ขอเรียนวา การวิเคราะหดังกลาวยังไมถูกตองและขาดความรู ความเขาใจโดย 
สิ้นเชิง เนื่องจากแมประเทศอังกฤษจะมิใชประเทศในประชาคมอาเซียน แตในกฎบัตรประชาคมอาเซียนก็ 
กําหนดชัดเจนวาภาษากลางของอาเซียน คือ ภาษาอังกฤษ และคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
มีสาขาวิชาภาษาอังกฤษและศูนยภาษา ซึ่งควรมีการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถของนักศึกษา และ 
บุคลากรใหมีความรูในวิชาภาษาอังกฤษในระดับสากล แมจะไมไดเตรียมการเขาสูความเปนอาเซียน การทํา 
ความรวมมือกับมหาวิทยาลัยในประเทศที่ใชภาษาอังกฤษเปนมาตรฐานกลางก็ยังคงมีความจําเปน 
จึงขอนําเสนอเพื่อเปนขอมูลประกอบโครงการของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรใหกับกองนโยบาย 
และแผนตอไป 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
มอบใหกองนโยบายและแผนนําขอมูลไปใชประกอบในการพิจารณาโครงการตอไป 

ระเบียบวาระที่ 6.2 กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 25/2555 

สาระสําคัญโดยยอ 
เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย นําเสนอปฏิทินเพื่อหารือเรื่องกําหนด 

การประชุมคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 25/2555 โดยกําหนดปฏิทินการประชุมคณะกรรมการ 
บริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 25/2555 ในวันอังคารที่ 25 ธันวาคม 2555 เวลา 13.30 น. ณ หองประชุม 1 
อาคาร 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา



การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ครั้งที่ 25/2555 
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มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

เลิกประชุมเวลา เวลา 17.00 น. 

นางสาวภัครินทร ภิญญา ผูจดบันทึกการประชุม 
นางสุนทรี โพธิกุล ผูตรวจบันทึกการประชุม




