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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
คร้ังที่ 20/2555 

วันอังคารท่ี 16 ตุลาคม 2555 เวลา 13.3018.20 น. 
ณ หองประชุม 1 อาคาร 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

-------------------------------------------------- 
ผูท่ีมาประชุม 
1. ดร.บรูพาทิศ พลอยสุวรรณ อธิการบดี ประธาน 
2. ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุงพรหม รองอธิการบดฝีายวิชาการ กรรมการ 
3. นายจิรศักดิ์ ชุมวรานนท รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา กรรมการ 
4. ดร.ชิดชัย สนั่นเสียง รองอธิการบดฝีายวิจัยและบริการวิชาการ กรรมการ 
5. นายทวีศักดิ์ จริตควร ผูชวยอธิการบดีฝายบริหาร กรรมการ 
6. นางสาววนิดา อินทรลักษณ ผูชวยอธิการบดีฝายกิจการพิเศษและตรวจสอบภายใน กรรมการ 
7. ดร.อมรรัตน สนั่นเสียง คณบดีคณะครุศาสตร กรรมการ 
8. ผศ.วิชชุกร นาคธน คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร กรรมการ 
9. รศ.ดร.นพวรรณ ธีระพันธเจริญ คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กรรมการ 
10. รศ.ลํายอง ปลั่งกลาง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 
11. ผศ.จินตนา เวชมี ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กรรมการ 
12. ผศ.พันทิพา มาลา ผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา กรรมการ 
13. นายชัยพฤกษ ชูดํา ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี 

สารสนเทศ กรรมการ 

ผูเขารวมประชุม 
1. รศ.ไพฑูรย สมัครกิจ ประธานสภาคณาจารย 
2. นางสุนทรี โพธิกุล ผูอํานวยการกองกลาง 
3. นางสาวเพลินตา โมสกลุ ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน 
4. นางลักขณา เตชวงษ ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา 
5. นายสิทธิ์พงษ พงษสุข (แทน) ผูอํานวยการกองพัฒนานกัศึกษา 

ผูไมเขารวมประชุม 
1. นายสุนทร โภชฌงค รองอธิการบดฝีายวางแผนและพฒันา ติดภารกิจ 
2. ดร.ชิดชัย สนั่นเสียง รองอธิการบดฝีายวิจัยและบริการวิชาการ ติดราชการ 

เริ่มประชุม เวลา 13.30 น. 
ประธานพิจารณาจํานวนกรรมการที่มาประชุมและเห็นวาครบองคประชุมแลวจึงเปดการประชุม 

และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม
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ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ 
ระเบียบวาระที่ 1.1 การประชุมสภามหาวิทยาลัยประจําเดือนตุลาคม 2555 

สาระสําคัญโดยยอ 
สภามหาวิทยาลัยกําหนดการประชุมประจําเดือนตุลาคม 2555 ในวันพุธที่ 17 ตุลาคม 2555 

ขอเชิญคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยทุกทานเขารวมรับฟงการประชุม ในเวลา 09.30 น. ณ หองประชุม 1 
อาคาร 2 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 1.2 การประชุมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

สาระสําคัญโดยยอ 
วันอังคารที่ 16 ตุลาคม 2555 จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจะมีการประชุมคณะกรรมการที่ทําหนาที่ 

พิจารณาจัดงาน ยอยศ ยิ่งฟา อยุธยามรดกโลก ประจําป 2555 ไดมอบหมายให ดร.ชิดชัย  สนั่นเสียง เขารวม 
ประชุมแทน ซึ่งมีวาระเกี่ยวเนื่องกับเรื่องการจัดงานมรดกโลกชวงปลายป จึงขอแจงใหที่ประชุมคณะกรรมการ 
บริหารไดรับทราบ 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 1.3 ความคืบหนาการเตรียมตัวเปนเจาภาพ World Expo 2020 

สาระสําคัญโดยยอ 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจัดตั้งคณะกรรมการจํานวน 1 ชุด เพื่อดําเนินการเตรียมการเกี่ยวกับ 

การเสนอตัวเปนเจาภาพ World Expo 2020 มหาวิทยาลัยไดรับเชิญเขารวมประชุมในคณะกรรมการดังกลาว 
ดวย ซึ่งจะมีการตัดสินการพิจารณาประมาณเดือนพฤศจิกายนธันวาคม 2556 โดยในระยะเวลา 1ปจากนี้ไปจะ 
มีคณะกรรมการจดังานมาสุมตรวจความพรอมของประเทศและเมืองที่เสนอตัวเปนเจาภาพจัดงาน  ซึ่งประเด็นที่ 
เปนเกณฑในการตัดสินมีดังนี้ 1) เรื่องการรับรู การมีสวนรวม และการยอมรับของภาคสวนตางๆ ในจังหวัด 
พระนครศรีอยุธยา 2) เรื่องการรับรู การมีสวนรวม และการยอมรับทั้งภาครัฐและเอกชน 3) ขอพิจารณาของ 
คณะกรรมการของมหกรรมโลกเปนผูพิจารณา มีจํานวน 5 ประเทศ คือ ประเทศรัฐเซีย ประเทศตุรกี ประเทศ 
บรูไน ประเทศบราซิล และประเทศไทย  โดยมีขอมูลพื้นฐานจากการจัดงานประวัติศาสตรอยุธยามรดกโลก 
พบวา จากการสํารวจประชาชนที่มารวมงานมีผูชมที่ทราบเรื่อง World Expo 2020 เพียงจํานวน 41 เปอรเซ็นต 
และจํานวน 59 เปอรเซ็นตไมทราบ  ซึ่งถือวาตกเกณฑเนื่องจากประชาชนไมรับรูรับทราบเกี่ยวกับการเสนอตัว 
เปนเจาภาพจัดงาน World Expo 2020 ดังนั้นจึงขอแจงใหที่ประชุมกรรมการบริหารทราบ  และมหาวิทยาลัย 
ตองดําเนินการแจงขอมูลขาวสารในเรื่องดังกลาวใหกับคณาจารย/และเจาหนาที่/นักเรียน/นักศึกษา ทุกคนให 
รับรู และมีสวนรวมในการเตรยีมตัวเปนเจาภาพในการจัดงานดังกลาว ซึ่งในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2555 จังหวัด
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พระนครศรีอยุธยาจะจัดงานเพื่อเปนการประชาสัมพันธ World Expo 2020 ที่ทุงหันตรา บริเวณอนุสรณสถาน 
แหงความจงรักภักดี เพื่อใหประชาชนไดรับรู รับทราบ 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระที่ 2.1 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 19/2555 

สาระสําคัญโดยยอ 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยไดมีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

ครั้งที่ 19/2555 เมื่อวันอังคารที่ 2 ตุลาคม 2555 ณ หองประชุม 1 อาคาร 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พระนครศรีอยุธยา 

เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย นําเสนอรายงานการประชุม ครั้งที่ 
19/2555  เพื่อขอใหที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 

มต/ิความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้ งที่ 19/2555 

โดยไมมีการแกไข 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม 

ระเบียบวาระที่ 3.1 รายงานขอมูลการดําเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ครั้งที่ 19/2555 

สาระสําคัญโดยยอ 
1. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ไดมีมติกําหนดเปนแนวปฏิบัติใหเลขานุการนําเสนอ 

ที่ประชุมเพื่อทราบความคืบหนาหรือขอมูลการดําเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติทุกครั้งโดยบรรจุ 
เปนเรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งกอนดวย 

2.  คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มีการประชุม ครั้งที่ 19/2555 เมื่อวันอังคารที่ 
2 ตุลาคม 2555 เวลา 13.30 น. ณ หองประชุม 1 อาคาร 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
โดยมีสาระตามรายงานการประชุมฯ ในระเบียบวาระที่ 2.1 

3.  คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มีการประชุม ครั้งที่ 19/2555 เมื่อวันอังคารที่ 
2 ตุลาคม 2555 โดยมอบหมายใหฝายเลขานุการแจงไปยังหนวยงานและบุคคลที่เกี่ยวของปฏิบัติตามมติ 
ที่ประชุมในระเบียบวาระที่ 3.1 

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 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
สาระสําคัญโดยยอ 

 ไมมี  

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
 ไมมี  

ระเบียบวาระที่ 4.4  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
สาระสําคัญโดยยอ 

1. รายงานความคืบหนาหลักสูตรสาธารณสุขชุมชน เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2555 ไดมี 
การประชุมคณบดีจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ 5 แหง ตามที่มีปญหาเรื่องการกาวลวงดานวิชาชีพตามที่ 
ไ ด รั บ เ อ กส า ร ส ว นห นึ่ ง จ า ก  ส กอ . โ ดยมี ก า ร ป ร ะ ชุม เ พื่ อ เ ส นอแน วท า ง แก ไ ขปญห า 
และในวันที่ 10 ตุลาคม 2555 ไดนําเสนอเขาสภาวิชาการอีกครั้งหนึ่งเพื่อขอใชหลักสูตรเดิมป 2551 
จัดการศึกษาใหกับนักศึกษาที่ไดรับไวแลว แตสภาวิชาการมีขอเสนอวาขอใหเรงดําเนินการแกไขหลักสูตร 
ป 2555 ที่สงไป สกอ. ดังนั้นคณบดีจึงรีบจัดทําและนําสงดวยตนเอง  และเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2555 
คณะไดเสนออีกครั้งหนึ่งที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพและที่สภาวิชาการ  และประสานงานกับ สกอ. 
เพื่อดําเนินการติดตามให  และวันที่ 22 ตุลาคม 2555 จะนําเขาคณะกรรมการประจําคณะอีกครั้งหนึ่ง 
ทั้งนี้การดําเนินการไดหารือรวมกับรองอธิการบดีฝายวิชาการ 

2. วันที่ 17 ตุลาคม 2555 จะมีการจัดทํา KM เรื่องการทําผลงานทางวิชาการใน 
คณะวิทยาศาสตรว าจากการสํ ารวจความตองการของอาจารย พบวา  มีความตองการให
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คณะวิทยาศาสตรฯ  หา วิทยากรที่ มี ความเ ช่ียวชาญในเ รื่ องการทํ าผล งานวิชาการ  และ 
การขอทุนการศึกษา  ซึ่งคณะวิทยาศาสตรจึงไดดําเนินการจัดอบรมใหแกคณาจารยตามที่แจงใหทราบ 

3. วันที่ 22 ตุลาคม 2555 การจัดประชุมคณะวิทยาศาสตรฯ เพื่อพิจารณาหลักสูตร 
วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม  และความกาวหนา  โดยนําหลักสูตรสาธารณสุขชุมชนเขาที่ประชุมอีกครั้งหนึ่ง 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.5  เรือ่งนําเสนอเพื่อทราบจากผูอาํนวยการสถาบนัอยุธยาศึกษา 

สาระสําคัญโดยยอ 
 ไมมี  

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
 ไมมี  

ระเบียบวาระที่ 4.6 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

สาระสําคัญโดยยอ 
 ไมมี  

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
 ไมมี  

ระเบียบวาระที่ 4.7   เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

สาระสําคัญโดยยอ 
1. จํานวนโครงการที่เขาระบบ Online (NRPM) ปงบประมาณ 2557 ของมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จํานวน 42 โครงการ แยกตามคณะไดดังนี้ 
1.1 คณะครุศาสตร จํานวน 6 เรือ่ง 
1.2 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จํานวน 19 เรื่อง 
1.3 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จํานวน 5 เรือ่ง 
1.4 คณะวิทยาการจัดการ จํานวน 12 เรื่อง
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2. ผลการดําเนินโครงการบริการวิชาการ ปงบประมาณ พ.ศ.2555 
ประเภท 
โครงการ 

คคศ. คมส. ควท. ควจ. สวพ. สอศ. สวท. 

เปาหมาย จริง เปาหมาย จริง เปาหมาย จริง เปาหมาย จริง เปาหมาย จริง เปาหมาย จริง เปาหมาย จริง 

1.โครงการ 
พัฒนาเด็ก 
แ ล ะ 
เยาวชน 

60 60 940 860* 
* 

400 443 
* 

160 23 
3 

160 747 120 30 
2 

  

2.โค รก า ร 
พัฒน าค รู 
แ ล ะ 
บุ ค ล า ก ร 
ท า ง ก า ร 
ศึกษา 

360 450 
* 

110 70** 200 225 
* 

  40 53 80 92 330 35 
5 

3.โครงการ 
พ ร ะ ร า ช 
ดําริ 

20 20 40 49*   40 52 160 222 80 80   

4.โครงการ 
พั ฒ น า 
คุ ณ ภ า พ 
ชีวิต 

  60 60* 190 210 
* 

110 11 
9 

120 156 200 21 
2 

  

5.โครงการ 
บูรณาการ 
ก า ร เ รี ย น 
ก า ร ส อ น 
แ ล ะ ก า ร 
วิจัย 

  30 30 69 96 80 83 40 88 200 20 
5 

  

รวม 440 530 1,180 1,069 859 974 390 487 520 1,266 680 891 330 355 

หมายเหตุ:         * หมายความวา  ขาดสงเลมรายงานผลการดําเนินงาน 
* * หมายความวา  ขาดสงผลการดําเนินงานการรายงานความพึงพอใจของผูรับบริการและขาดสงเลมรายงานผล 

การดําเนินงาน 

ป 2556 ในวันจันทรที่ 8 ตุลาคม 2555 จํานวน 33 คน เวลา 08.0012.00 น. โดยใหฝาย 
การเงินเปนผูช้ีแจง  สวนป 2557 ปดระบบเมื่อวันอาทิตยที่ 31 กันยายน 2555  การเสนอโครงการวิจัย 
เสนอโครงการจํานวน 15 โครงการ  เพิ่มข้ึนอยางตอเนื่องอาจารยสนใจทํางานวิจัยเพิ่มมากข้ึน 
การดําเนินการวิจัยปงบประมาณ 2554 และป 2555 นักวิจัยไมสามารถดําเนินการวิจัยเสร็จ จึงตองขอ 
ขยายเวลามีรายละเอียด ดังนี้ 

1) งบสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติป 2554 วงเงิน 307,590 บาท ขยายเวลา 
ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2555 

2) งบสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติป 2555 วงเงิน 1,906,185 บาท ขยายเวลา 
ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2555 

3) งบสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาป 2554 วงเงิน 1,369,320 บาท ขยายเวลา 
ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2555 

4) งบสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาป 2555 วงเงิน 220,000 บาท ขยายเวลา 
ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2555 

5) เพื่อปองกันปญหาการเบิกจายงบประมาณการวิจัยไมถูกตอง สถาบันวิจัยและ 
พัฒนา จึงจะจัดประชุมนักวิจัยที่รับทุนป 2556 จํานวน 33 คน ในวันจันทรที่  8 ตุลาคม 2555 
เวลา 8.3012.00 น. ณ หอง 3013 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย
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3. วารสาร บทสรุปสําหรับผูบริหาร ไดรับงบประมานจาก สํานักงานกองทุนสนับสนุน 
การสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) ตามโครงการวิเคราะหสภาวการณและขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
เด็กและเยาวชนภาคกลาง ประจําป 25532554 (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดอางทอง และ 
จังหวัดนครสวรรค) 

4. การจัดอบรมเรื่องเพศศึกษาใหกับนักศึกษาสาขาวิชาครุศาสตร ช้ันปที่  4 จํานวน 
231 คน โดยมีอาจารยจาก 4 คณะ เปนวิทยากรและขอขอบคุณคณบดีทุกทานที่สนับสนุนใหอาจารย 
เปนวิทยากรรวมกัน 

5. การเขารวมประชุมคณะกรรมการการจัดการประชุมวิชาการระดับนานาชาติโดย 

ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนากับทานอธิการบดี และผศ.ดร.วิมลพรรณ รุงพรหม ในวันเสารที่ 13 

ตุลาคม 2555 เวลา 13.3016.30 น. มีผลการประชุมที่สําคัญดังนี้ 

1 )  ทุ กมหาวิทยาลั ยตอ งส งบทความนํ า เ สนอ  3  เ รื่ อ ง  มหา วิทยาลั ยร าชภัฏ 

พระนครศรีอยุธยายังไมไดสง ทั้งนี้สถาบันวิจัยและพัฒนาจะสงผลงานวิจัยของอาจารย 2 ทาน คือ 

ดร.ปฤษณา  ชนะวรรษ และดร.ประวิทย  ประมาณ กับงานของนักศึกษาปริญญาเอก 1 ทาน คือ 

นางอัจฉรา  คหินทพงษ บทความสงภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2555 สถาบันวิจัยและพัฒนารับผิดชอบ 

ประสานงาน 

2) การสงรายช่ือและประวัติของศิษยเกาดีเดนจํานวน 3 ทาน สงภายในวันที่ 25 ตุลาคม 

2555 คณะครุศาสตรรับผิดชอบประสานงาน 

3) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาไดสงเงินไปสมทบแลว 300,000 บาท ที่ประชุม 

จะสรุปรายละเอียดที่ตองใชจายจริงพรอมกับเงื่อนไขที่แตละมหาวิทยาลัยจะไดรับ/จะตองดําเนินการ 

เพิ่มเติม 

4) จะมีการ Work shop ใหนักวิจัยที่จะไปนําเสนอในวันที่ 26 ตุลาคม 2555 ณ มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏพระนคร 

5) จะมีการแจงมติการประชุมวันที่ 13 ตุลาคม 2555 ในที่ประชุมอธิการบดี ในวันเสารที่ 

27 ตุลาคม 2555 ซึ่งจะประชุมที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.8 เรื่องนําเสนอเพือ่ทราบจากผูอาํนวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
สาระสําคัญโดยยอ 

 ไมมี  

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
 ไมมี 
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ระเบียบวาระที่ 4.9 เรื่องนําเสนอเพือ่ทราบจากผูอาํนวยการสํานกังานอธกิารบดี 
สาระสําคัญโดยยอ 

 ไมมี  

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
 ไมมี  

ระเบียบวาระที่ 4.10  เรือ่งนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีและผูชวยอธกิารบดี 
ระเบียบวาระที่ 4.10.1  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝายบริหาร 

สาระสําคัญโดยยอ 
 ไมมี  

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
 ไมมี  

ระเบียบวาระที่ 4.10.2  เรื่องนําเสนอเพือ่ทราบจากรองอธกิารบดฝีายวางแผนและพฒันา 

สาระสําคัญโดยยอ 
เอกสารสรุปรายงานความกาวหนาใชจายงบประมาณในการชวยเหลือฟนฟู เยียวยาผูไดรับ 

ผลกระทบจากอุทกภัย และงบประมาณลงทุนปกติของปงบประมาณ 2555 โดยสรุปงบเหลือฟนฟู 
เยียวยาผูไดรับผลกระทบจากอุทกภัยมีการเบกิจายรอยละ 68.09 เปอรเซ็นต ยังคงคางอยูอีกรอยละ 44 
เปอรเซ็นต  สวนงบลงทุนปกติมีการเบิกจายงบลงทุนรอยละ 43 เปอรเซ็นต ซึ่งงบลงทุนไมเปนไปตาม 
เกณฑการเบิกจายงบประมาณของ กพร.  เนื่องจากปญหาโครงการปรับปรุง/การกอสราง เปนสวนใหญ 
ที่ไมสามารถเบิกจายไดตามแผน  และเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2555 อธิการบดีไดมอบหมายรองอธิการบดี 
ฝายวางแผนและพัฒนาและเจาหนาที่กองนโยบายและแผนประชุมรวมกับคณะกรรมาธิการสภา 
ผูแทนราษฎรในการติดตามการใชจายงบประมาณ ในที่นี้ทานกรรมาธิการและองคคณะประกอบไปดวย 
ปปท. ดีเอสไอ. กรมบัญชีกลาง สตง. และสํานักงบประมาณ มีความเปนหวงในเรื่องการเบิกจาย 
งบประมาณ การดําเนินการที่ไมซ้ําซอน และงบประมาณที่ไดจัดสรรใหไปยังหนวยงานตาง ๆ 
ไดดําเนินการเปนไปตามวัตถุประสงคหรือไมโดยเฉพาะงบประมาณที่เกี่ยวกับการปองกันน้ําทวม  ทั้งนี้ 
ไดช้ีแจงไปวามหาวิทยาลัยจะดําเนินการใหเสร็จสิ้นภายในเดือนธันวาคม 2555 จึงขอความรวมมือจาก 
ทุกหนวยงานที่มีงบประมาณในสวนงบปกติและงบชวยเหลือฟนฟู เยียวยาไดรับผลกระทบจากอุทกภัย 
ตรวจสอบในสวนตาง ๆ ที่ทานตองรับผิดชอบขอใหเรงรัดดําเนินการใหเสร็จสิ้นโดยเร็ว จึงนําแจง 
เพื่อทราบ 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 4.10.3  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝายวิชาการ 
สาระสําคัญโดยยอ 

1. แผนการรับนักศึกษา ประจําปการศึกษา 2556 คณะครุศาสตรจํานวน 360 คน 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรจํานวน 335 คน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจํานวน 300 คน 

คณะวิทยาการจัดการจํานวน 280 คน รวมแผนรับนักศึกษาภาคปกติจํานวน 1275 คน 

2. การปรับปฏิทินวิชาการ ตามที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา มีหนังสือให 
มหาวิทยาลัยปรับปฏิทินการศึกษาจากเดิมเดือนมิถุนายนเปนชวงวันที่ 15 สิงหาคม – 15 กันยายน ทั้งนี้ 
ตั้งแตปการศึกษา 2557 เปนตนไป กองบริการการศึกษาไดจัดทํา (ราง) ปฏิทินจัดการศึกษาทั้งภาคเรียน 
ที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 เพื่อเสนอตอที่ประชุมเพื่อรับทราบ 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ แผนการรับนักศึกษาใหเปนไปตามที่คณะกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งเปน 

ผูดําเนินการ 

ระเบียบวาระที่ 4.10.4   เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ 
สาระสําคัญโดยยอ 

 ไมมี  

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
 ไมมี  

ระเบียบวาระที่ 4.10.5  เรือ่งนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธกิารบดฝีายกิจการนกัศกึษา 

สาระสําคัญโดยยอ 
 ไมมี  

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชมุ 
 ไมมี  

ระเบียบวาระที่ 4.10.6 เรื่องนําเสนอเพือ่ทราบจากผูชวยอธิการบดฝีายบริหาร 

สาระสําคัญโดยยอ 
 ไมมี  

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชมุ 
 ไมมี 



การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ครั้งที่ 21/2555 

[211] 

ระเบียบวาระที่ 4.10.7 เรื่องนําเสนอเพือ่ทราบจากผูชวยอธิการบดฝีายกิจการพิเศษ 
และตรวจสอบภายใน 

สาระสําคัญโดยยอ 
 ไมมี  

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชมุ 
 ไมมี  

ระเบียบวาระที่ 5   เรื่องนําเสนอเพื่อพิจารณา 
ระเบียบวาระที่ 5.1 พิจารณาหลักเกณฑและวิธีการขออนุญาตใชสนามและอาคารกีฬา 

สาระสําคัญโดยยอ 
กองกลาง สํานักงานอธิการบดี เสนอลงนามประกาศเรื่องหลักเกณฑและวิธีการขออนุญาตใช 

สนามและอาคารกีฬา เพื่อใหการบริการดานสนามและอาคารกีฬาเปนไปดวยความเรียบรอยและถูกตอง 
โดยงานนิติการ ไดดําเนินการรวบรวมขอมูลและประสานงานไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อจัดทํา 
รางประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการขออนุญาตใชสนามและ 
อาคารกีฬา เพื่อเสนอใหอธิการบดีลงนามตอไป 

อธิการบดี กลาววา หลักการเก็บคาธรรมเนียมเปนสิ่งที่ เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาภายใน 
มหาวิทยาลัยไมตองจัดเก็บ  แตหากเปนการศึกษาจากภายนอกมาขอใชสถานที่ใหมีอัตราเพื่อการศึกษา 
และเปนประเภทธุรกิจหรือมีรายไดหรือมีรายไดจากการดําเนินการ เชน บริษัทเอกชนใหกําหนด 
เปนอีกอัตราหนึ่งโดยกําหนดเปนหลักเกณฑกวางๆ โดยพิจารณาเปนกรณีแบงเปน 3 กลุม ภายในเปน 
เรื่องเกี่ยวกับการศึกษา ภายนอกเปนเรื่องเกี่ยวกับการศึกษาใหเสียคาใชจายในอัตราที่ถูกลงมา เชน 
คาบํารุง และคาเก็บกวาดทําความสะอาด  และใหคิดเปนอัตราสําหรับทั่วไปโดยกําหนดเปนชวง 
ไมต่ํากวา 

ดร.รวีวัตร  สิริภูบาล  กลาววา ควรมีการเพิ่มกําหนดเวลาในการใชงานกํากับไวดวย และการใช 
งานในชวงเวลากลางคืนเกินเวลาปกติควรกําหนดเวลาในการใชงานกํากับไวดวย 

ผศ.วิชชุกร  นาคธน  กลาววา สนามฟุตบอลมีบุคคลภายนอกมาใชโดยไมไดขออนุญาตและใช 
สนามแลวทิ้งขยะไมเปนระเบียบเรียบรอย  รวมทั้งมีการทะเลาะวิวาทกัน  ควรมีการวางระบบใน 
การดูแลการใชสนามและมีมาตรการในการบริหารจัดการ การอนุญาตในการใชสนามสําหรับการแขงขัน 
กับบุคคลภายนอกในวันที่มีการเรียนการสอนมีผลกระทบเรื่องการสงเสียงดัง และนักศึกษาไมมีพื้นที่ 
จอดรถ 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
เห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับหลักเกณฑและวิธีการขออนุญาตใชสนามและอาคารกีฬา 

โดยมอบหมายกองกลางนําขอเสนอแนะคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยไปปรับปรุงแกไขเพิ่มเติมใหมี 
ความสอดคลองกันและประกาศใชตอไป
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ระเบียบวาระที่ 5.2 พิจารณาโครงการและงบประมาณจัดการศึกษาตามบันทึกขอตกลง 
ความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากับ 
มหาวิทยาลัยชนชาติกวางสี 

สาระสําคัญโดยยอ 
คณะวิทยาการจัดการ เสนอขออนุมัติโครงการและงบประมาณจัดการศึกษา ตามบันทึก 

ขอตกลงความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กับมหาวิทยาลัยชนชาติกวางสี 
งบประมาณจํานวน 656,055 บาท (หกแสนหาหมื่นหกพันหาสิบหาบาทถวน) โดยโครงการฯ ดังกลาว 
ไดผานการเสนอความเห็นของกองนโยบายและแผนแลวจํานวน  2 ครั้ง (ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 
2555 , ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2555) และคณะวิทยาการจัดการไดปรับแกไขโครงการตาม 
ขอเสนอเรียบรอยแลว จึงนําเสนอคณะกรรมการบริหารเพื่อพิจารณาโครงการและงบประมาณ 
จัดการศึกษาตามบันทึกขอตกลงความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
กับมหาวิทยาลัยชนชาติกวางสีตอไป 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
มอบใหคณะวิทยาการจัดการไปปรับปรุงเพิ่มเติมโครงการใหมีขอมูลและรายละเอียด 

การดําเนินการที่ชัดเจนและสอดคลองกัน เชน ใหสอดคลองกับตัวช้ีวัดของมหาวิทยาลัย/สกอ./สํานัก 
งบประมาณ/สมศ./กพร.  พรอมทั้งกําหนดวัตถุประสงค เปาหมายและตัวช้ีวัดใหมีความชัดเจนสอดคลอง 
กันและใหกองนโยบายและแผนตรวจสอบขอแกไขของคณะและเสนอตามกระบวนการตอไป 

ระเบียบวาระที่  5.3 พิจารณาโครงสรางการแบงสวนราชการและ (ราง) ประกาศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การแบงสวนราชการ 
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2555 

สาระสําคัญโดยยอ 
กองนโยบายและแผน นําเสนอโครงสรางการแบงสวนราชการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

พระนครศรีอยุธยา และ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่องการแบงสวน 
ราชการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2555 โดยไดปรับแกไขตามคําแนะนําของ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ในคราวการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 8/2555 เมื่อวันที่ 
19 กันยายน พ.ศ. 2555 จึงนําเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาใหความเห็นและ 
นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบตอไป 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
มอบกองนโยบายและแผนจัดทําขอมูลใหละเอียดครบถวน ทั้งนี้ขอความรวมมือหนวยงาน 

ทุกสวนราชการจัดสงขอมูลรายละเอียดของงานและหนาที่ความรับผิดชอบ จัดทําใหเสร็จครบถวน 
สมบูรณนําเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุมคราวตอไป
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ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องอื่น ๆ 
ระเบียบวาระที่ 6.1 ขอความเห็นชอบขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

วาดวยเรื่องคุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการไดมาของกรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา พ.ศ. 2555 (แกไขเพิ่มเติม) 

สาระสําคัญโดยยอ 
ดวยสภาคณาจารยและขาราชการไดรับมอบหมายจากสภามหาวิทยาลัยฯ ใหดําเนินการแกไข 

ขอบังคับตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยฯ เสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
เพื่อเสนอตอคณะกรรมการปรับปรุงและยกราง กฎ ระเบียบ และขอบังคับของมหาวิทยาลัย 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
เห็นชอบในหลักการปรับปรุงแกไขขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย 

เรื่องคุณสมบัติ หลักเกณฑและวิธีการไดมาของกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา 
พ.ศ. 2555 (แกไขเพิ่มเติม) มีขอสังเกตในประเด็นของสัดสวนและองคประกอบของคณาจารยที่เปน 
ขาราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย/สภาพความผูกพันการมีสวนรวมสถานภาพในองคกร เงื่อนไข 
การตอสัญญากับวาระการเปนคณะกรรมการชุดตาง ๆ มอบสภาคณาจารยปรับปรุงแกไขตาม 
ขอเสนอแนะของกรรมการสัดสวนของบุคคลากรไดทั้งขาราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย และนําเสนอ 
คณะกรรมการปรับปรุงและยกรางกฎ ระเบียบ ประกาศ และขอบังคับของมหาวิทยาลัยฯ ตอไป 

ระเบียบวาระที่ 6.2 ขอความเห็นชอบแผนการใชจายงบประมาณรายจาย ประจําป 
งบประมาณ พ.ศ. 2556 

สาระสําคัญโดยยอ 
ตามที่สภามหาวิทยาลัย ไดอนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณรายจาย ประจําป พ.ศ. 2556 

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2555 นั้น กองนโยบายและแผนไดดําเนินการดังนี้ 
1) แตงตั้งคณะกรรมการวิเคราะหและประเมินโครงการเพื่อจัดทําแผนปฏิบัติการ และ 

แผนการใชจายงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 
2) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา เรื่อง เกณฑการพิจารณา งานโครงการ 

และกิจกรรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 
3) แจงหนวยงานเพื่อจัดทํางานโครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ตามกรอบ 

วงเงินที่ไดรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 
4) นําเสนอการวิเคราะหงานโครงการ เพื่อจัดทําแผนการใชจายงบประมาณรายจาย 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ตอคณะกรรมการที่เกี่ยวของ 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
เห็นชอบแผนการใชจายงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2556 ที่ผาน 

การพิจารณาจากคณะกรรมการ ขอ 1) มีรายละเอียดงบประมาณ/โครงการของแตละงานเพิ่มเติมจากที่ 
สภามหาวิทยาลัยอนุมัติและใหนําเสนอคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน ทั้งนี้ให
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กองนโยบายและแผนเรงดําเนินการจดัทํารายละเอียดของงาน โครงการ และกิจกรรมใหแลวเสรจ็โดยเร็ว 
เพื่อประกาศใช และเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อใหความเห็นชอบตอไป 

ระเบียบวาระที่ 6.3 ขอความเห็นชอบประกาศหลักเกณฑวิธีการประเมินผลการปฏิบัติ 
ราชการ สําหรับขาราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย 

สาระสําคัญโดยยอ 
ตามที่ มหาวิทยาลัยมี คําสั่ งแต งตั้ งคณะกรรมการจัดทํ าแบบประเมินและคูมือ 

การประเมินผลการปฏิบัติราชการ สําหรับขาราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตามคําสั่ง 
ที่ 480/2555 ลงวันที่ 18 เมษายน 2555 ประกอบกับไดเสนอผานคณะกรรมการ ก.บ.ม. และ 
สภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 9/2555 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2555 มีมติเห็นชอบหลักเกณฑ 
วิธีการ แบบและคูมือการประเมิน ซึ่งในการนี้คณะกรรมการฯ ไดดําเนินการยกรางประกาศวาดวย 
หลักเกณฑวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย รวมทั้ง 
เอกสารแนบทายประกาศซึ่งเปนการกําหนดสมรรถนะข้ันต่ําของสมรรถนะหลัก สมรรถนะเฉพาะ 
ตําแหนง และสมรรถนะทางการบริหาร เพื่อประกาศใหทราบโดยทั่วกัน กอนรอบการประเมินความ 
ละเอียดทราบแลวนั้น 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
เห็นชอบประกาศหลักเกณฑวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ สําหรับขาราชการ และ 

พนักงานมหาวิทยาลัยตามที่คณะกรรมการยกรางไดเสนอ และมอบหมายใหหนวยงานนําไปปฏิบัติ 
ตั้งแต 1 ตุลาคม 2555 เปนตนไป 

ระเบียบวาระที่ 6.4 กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 21/2555 

สาระสําคัญโดยยอ 
เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย นําเสนอปฏิทินเพื่อหารือเรื่องกําหนด 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 21/2555 โดยกําหนดปฏิทินการประชุม 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 21/2555 ในวันอังคารที่ 30 ตุลาคม 2555 เวลา 13.30 น. 
ณ หองประชุม 1 อาคาร 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

เลิกประชุมเวลา เวลา 18.20 น. 

นางสาวภัครินทร ภิญญา ผูจดบันทึกการประชุม 
นางนงคราญ คงสมทรง ผูจดบันทึกการประชุม 
นายสราวุธ คําสัตย ผูจดบันทึกการประชุม 
นางสุนทรี โพธิกุล ผูตรวจบันทึกการประชุม


