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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
คร้ังที่ 4/2555 

วันอังคารท่ี 6 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. นายทวีศักดิ์ จริตควร ผูชวยอธิการบดีฝายบริหาร กรรมการ 
8. ดร.อมรรัตน สนั่นเสียง คณบดีคณะครุศาสตร กรรมการ 
9. ผศ.อารรีัตน คูณดี (แทน) คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร กรรมการ 
10. นายกฤษณะ กันอ่ํา (แทน) คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กรรมการ 
11. ผศ.ดร.ไพโรจน อุลิต (แทน) คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 
12. นายจําลอง ศรีสงา (แทน) ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กรรมการ 
13. ดร.นริสานันท เดชสุระ (แทน) ผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา กรรมการ 
14. นายชัยพฤกษ ชูดํา ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการ 
15. ดร.รวีวัตร สิริภูบาล ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา กรรมการ 

ผูเขารวมประชุม 
1. นางสุนทรี โพธิกุล ผูอํานวยการกองกลาง 
2. นางสาวเพลินตา โมสกลุ ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน 
3. นางสารภี พูลศิริ ผูอํานวยการกองพฒันานักศึกษา 
4. นางวิรินดา มีบํารงุ หัวหนาสํานักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตรฯ 

ผูไมเขารวมประชุม 
นางลักขณา เตชวงษ ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา ติดภารกิจ 

เปดประชุม เวลา 13.30 น. 
ประธานพิจารณาจํานวนกรรมการที่มาประชุมและเห็นวาครบองคประชุมแลวจึงเปดการประชุม 

และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม
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ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ 
ระเบียบวาระที่ 1.1 การแตงตั้งคณะกรรมการเลือกสรรผูสมควรไดรับปริญญากิตติมศักดิ์ 

สาระสําคัญโดยยอ 
การแตงตั้งคณะกรรมการเลือกสรรผูสมควรไดรับปริญญากิตติมศักดิ์ใหดําเนินการรวบรวม 

ขอมูลและเลือกสรรผูสมควรไดรับปริญญากิตติมศักดิ์ โดยใหดําเนินการเพื่อเสนอตอสภาวิชาการในวันที่ 
14 มีนาคม 2555 ตามที่ประชุมอธิการบดีมีมติ 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 

รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 1.2 การประชุมสภาวิชาการ 
สาระสําคัญโดยยอ 

มหาวิทยาลัยกําหนดการประชุมสภาวิชาการในวันพุธที่ 14 มีนาคม 2555 ณ หองประชุม 
1 อาคาร 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 1.3 การดําเนินงานเกี่ยวกับการซ้ือจาง 
สาระสําคัญโดยยอ 

งบกลาง โครงการฟนฟูภายหลังอุทกภัย  ขณะนี้มีหลายหนวยงานที่ดําเนินการเสนอเรื่อง 
ขออนุมัติซื้อจางแลวอธิการบดียังไมไดใหความเห็นชอบ เหตุที่ยังไมไดใหความเห็นชอบเนื่องจากบาง 
รายการเสนอขอมูลขามข้ันตอน  และเสนอขอมูลมาไมครบถวนทําใหขัดตอระเบียบพัสดุ  ดังนั้นจึง 
สงคืนเรื่องกลับไปใหแกไข จึงนําเรียนใหที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบถึงการ 
ทักทวงและสาเหตุที่ยังไมใหความเห็นชอบโครงการฯ 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระที่ 2.1 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2555 

สาระสําคัญโดยยอ 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยไดมีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

ครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ 2555 ณ หองประชุม 1 อาคาร 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พระนครศรีอยุธยา
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เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย นําเสนอรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2555 
เพื่อขอใหที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 

มต/ิความคิดเห็นของท่ีประชุม 

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้ งที่ 3/2555 
โดยไมมีการแกไข 

ระเบียบวาระที่ 2.2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ พิเศษ (1)/2555 

สาระสําคัญโดยยอ 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยไดมีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

ครั้งที่ พิเศษ (1)/2555 เมื่อวันศุกรที่ 10 กุมภาพันธ 2555 ณ หองประชุม 1 อาคาร 2 มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย นําเสนอรายงานการประชุม ครั้งที่ พิเศษ 
(1)/2555 เพื่อขอใหที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 

มต/ิความคิดเห็นของท่ีประชุม 

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ พิเศษ (1)/2555 
โดยไมมีการแกไข 

ระเบียบวาระที่ 2.3 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ พิเศษ (2)/2555 

สาระสําคัญโดยยอ 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยไดมีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

ครั้งที่ พิเศษ (2)/2555 เมื่อวันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ 2555 ณ หองประชุม 1 อาคาร 2 มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย นําเสนอรายงานการประชุม ครั้งที่ พิเศษ 
(2)/2555 เพื่อขอใหที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 

มต/ิความคิดเห็นของท่ีประชุม 

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ พิเศษ (2)/2555 
โดยไมมีการแกไข
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม 

ระเบียบวาระที่ 3.1 รายงานขอมูลการดําเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ครั้งที่ 3/2555 

สาระสําคัญโดยยอ 
 ไมมี  

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
 ไมมี  

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 เรื่องนาํเสนอเพือ่ทราบจากคณบดคีณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

สาระสําคัญโดยยอ 
 ไมมี  

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
 ไมมี 
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ระเบียบวาระที่ 4.5 เรือ่งนําเสนอเพื่อทราบจากผูอาํนวยการสถาบนัอยุธยาศึกษา 

สาระสําคัญโดยยอ 
ดร.นริสานันท  เดชสุระ  รายงาน 
1. สถาบันอยุธยาศึกษาจะจัดโครงการเชิดชูเกียรติบุคคลผูมีผลงานดีเดนทางดานการศึกษา 

ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญา โดยจะจัดโครงการฯ ในวันพุธที่ 21 มีนาคม 2555 ระหวางเวลา 09.00 
12.00 น ณ เรือนไทย สถาบันอยุธยาศึกษา  จะเปนการมอบรางวัลบุศราคัมมณีศรีราชภัฏ ครั้งที่ 9 
ประจําป 2555 ขอเรียนเชิญคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยทุกทานเขารวมงาน 

2. มูลนิธิโครงการตําราสังคมศาสตรและมนุษยศาสตรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
รวมกับสถาบันอยุธยาศึกษา  จะจัดโครงการสัมมนาเรื่องอยุธยาศึกษาศรีราม ละโว อโยธยา 
เรื่องสามนคร โดยจะจัดข้ึนในวันที่ 27 เมษายน 2555 ณ หองประชุม 317 โดยมีพลตํารวจเอก 
เภา สารสิน ประธานมูลนิธิโตโยตาเปนประธานเปดงาน ขอเชิญคณาจารยและคณะกรรมการบริหาร 
มหาวิทยาลัยที่สนใจเขารวมรับฟงสัมมนา และสามารถติดตอลงทะเบียนไดที่สถาบันอยุธยาศึกษา 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.6 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

สาระสําคัญโดยยอ 
นายชัยพฤกษ ชูดํา รายงาน 
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดเขารวมพิธีเปดโครงการหองสมุดสัญจร 

ซึ่งเปนการจัดกิจกรรมบริการวิชาการครั้งที่ 1/2555 ณ โรงเรียนวัดทําเลไทยโปรดสัตว ตําบลขนอน 
หลวง อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยศึกษานิเทศกสํานักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษา 
พระนครศรีอยุธยาและกรรมการสถานศึกษาเขารวมกิจกรรมในครั้งนี้เปนจํานวนมาก 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.7 เรื่องนําเสนอเพือ่ทราบจากผูอํานวยการสถาบนัวิจัยและพฒันา 

สาระสําคัญโดยยอ 
นายจําลอง  ศรีสงา  รายงาน 
สถาบันวิจัยและพัฒนานําเสนอขอมูลเปรียบเทียบความคาดหวังและสภาพจริงของอาจารย 

ตามตารางแสดงผลการ เปรียบเทียบความคาดหวังและสภาพจริ งของอาจารยแตละคณะ 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  และตารางแสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตางระหวาง 
สภาพความคาดหวังกับสภาพความเปนจริงของบุคลากรสายวิชาการ  และสิ่งที่มหาวิทยาลัยจะตอง 
เรงพัฒนาโดยจัดตามลําดับจํานวน 4 ดาน คือ ดานการสอน/การจัดการเรียนรู ดานการวิจัย 
ดานการบริการวิชาการ ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม พิจารณาจากคา t
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มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.8 เรื่องนาํเสนอเพือ่ทราบจากผูอํานวยการสํานกังานคณะกรรมการบณัฑติศกึษา 

สาระสําคัญโดยยอ 
สํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาอยูระหวางรับสมัครนักศึกษา มีสาขาวิชา 

รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตที่เปดรับสมัครประสงครับสมัครนักศึกษาจํานวน 35 คน ขณะนี้ 
มีนักศึกษาสมัครแลวจํานวน 30 คน จะสอบคัดเลือกวันที่ 11 มีนาคม 2555 และประกาศผลวันที่ 
18 มีนาคม 2555 ประธานสาขาไดทําหนังสือขอเปดเรียนในวันที่ 24 มีนาคม 2555 สวนสาขาอื่น ๆ 
ขณะนี้เปดรับสมัครในภาคเรียนที่ 1/2555 สาขาบริหารการศึกษา สาขาการจัดการเรียนรูและ 
บริหารธุรกิจ ทําการเปดรับสมัครไวกอนโดยยังไมตองเสียคาสมัคร 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.9 เรื่องนําเสนอเพือ่ทราบจากผูอาํนวยการสํานกังานอธกิารบดี 

สาระสําคัญโดยยอ 
 ไมมี  

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
 ไมมี  

ระเบียบวาระที่ 4.10 เรือ่งนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีและผูชวยอธกิารบดี 

ระเบียบวาระที่ 4.10.1 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝายบริหาร 

สาระสําคญัโดยยอ 

 ไมมี  

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
 ไมมี 
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ระเบียบวาระที่ 4.10.2 เรื่องนําเสนอเพือ่ทราบจากรองอธกิารบดฝีายวางแผนและพฒันา 

สาระสําคัญโดยยอ 

นางสาวเพลินตา  โมสกุล รายงาน 
1. การจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2555 ซึ่งกองนโยบายและแผนไดทําสําเนาแจงใหหนวยงานตาง ๆ รับทราบ และในข้ันตอนตอไปขอ 
ความรวมมือใหหนวยงานตาง ๆ ดําเนินการจัดทําคํารับรองกับมหาวิทยาลัยซึ่งขณะนี้กองนโยบายและแผน 
อยูระหวางดําเนินการรวบรวมขอมูลเพื่อนํามาเปนขอมูลจัดทําคํารับรองในภาพรวมของมหาวิทยาลัย 

2. การทบทวนเปาหมายการดําเนินงานประกอบการจัดทํางบประมาณรายจายประจําป 
งบประมาณ พ.ศ. 2556 ซึ่งกองนโยบายและแผนไดดําเนินการใหหนวยงานตาง ๆ  จัดทําขอมูลโดยขณะนี้ไดมี 
หนวยงานที่จัดสงขอมูลมาแลวจํานวน 6 หนวยงาน  และยังไมไดมีหนวยงานที่ยังไมไดจัดสงอีกจํานวน 5 
หนวยงาน และขอความอนุเคราะหหนวยงานตาง ๆ ที่ยังไมสงขอมูลนําสงขอมูลตามกําหนดตอไป 

3. การวิเคราะหงานเพื่อปฏิบัติงานภาคพิเศษวันจันทรพุธศุกร และเสารอาทิตย ภาคเรยีนที่ 
3 ประจําปการศึกษา 2554 ซึ่งจะตองดําเนินการในทุกภาคเรียนและยังมีหนวยงานที่ยังไมสงอีกจํานวน 6 
หนวยงาน และจะทําหนังสือประสานกับหนวยงานที่ยังไมไดสงอีกครั้งหนึ่ง 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.10.3 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝายวิชาการ 

สาระสําคัญโดยยอ 

ผศ.ดร.วิมลพรรณ  รุงพรหม  รายงาน 
1. มีหนังสือดวนมาก ที่ ศธ 0506(1)/3161 จากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

เรื่อง การปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 เพื่อใหเปนไปตามประกาศดังกลาว สํานักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษาจึงขอความรวมมือใหสถาบันอุดมศึกษาปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองตามกรอบมาตรฐาน 
คุณวุฒิ ใหแลวเสร็จภายในปการศึกษา 2555 และสามารถนําไปใชในการจัดการเรียนการสอนภายในป 
การศึกษา 2556 ตอไปได 

2. โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาไทยอาเซียน มีทุนใหกับมหาวิทยาลัยละ 5 ทุน เพื่อสง 
นักศึกษาไปเรียนตางประเทศในอาเซียน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรควรเตรียมความพรอม 
นักศึกษาโดยตองผานการทดสอบดานภาษา โดยจะไดรับคาต๋ัวเครื่องบินของบริษัทการบินไทยทั้งไปและ 
กลับ พรอมทั้งใหคาใชจาย 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 4.10.4 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ 

สาระสําคัญโดยยอ 
ดร.ชิดชัย  สน่ันเสียง  รายงาน 
การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชในโอกาสครบรอบ 60 พรรษา 

สถาบันพระปกเกลาจะมีกิจกรรมที่ขอความรวมมือจากสถาบันราชภัฏทั้งหมดจํานวน 2 กิจกรรม คือ 
1) การจัดนิทรรศการจะเริ่มจัดต้ังแตวันที่ 2331 กรกฎาคม 2555 
2) การทําบุญพิธีทางศาสนาในวันที่ 28 กรกฎาคม 2555 
โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เสนอในที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

จะมีการหารือรวมกันในเรื่องดังกลาว โดยจะรวมกิจกรรมหรือไมและหากเขารวม จะจัดกิจกรรม 
ในรูปแบบใด จึงนําเรียนคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.10.5 เรือ่งนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธกิารบดฝีายกิจการนกัศกึษา 

สาระสําคัญโดยยอ 
เนื่องจากนักศึกษากําลังจะสอบ  จึงขอความรวมมือแตละคณะชวยดูแลนักศึกษาอยาง 

ใกลชิดเนื่องจากมีเหตุการณไมคาดคิดเกิดข้ึนกับนักศึกษา เชน มีบุคคลภายนอกเขามาทํารายนักศึกษา 
ภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งขณะนี้อาจารยไดทําการปดคอรสนักศึกษาไปบางแลว ทําใหไมทราบวานักศึกษา 
มาเรียนหรือไม ทําใหเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยไมสามารถตรวจสอบได 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.10.6 เรื่องนําเสนอเพือ่ทราบจากผูชวยอธิการบดฝีายบริหาร 

สาระสําคัญโดยยอ 
นายทวีศักด์ิ  จริตควร  รายงาน 
เรื่องงบประมาณฟนฟู ตอไปนี้เรื่องการแตงตั้งคณะกรรมการซอมบํารุงและคณะกรรมการ 

ตรวจรับจะเปนรูปแบบดาวกระจายไปสูคณะหนวยงาน  ทางงานอาคารสถานที่จะจัดเตรียมเอกสารเรื่อง 
การบันทึกการทํางานของผูรับจางสงไปยังทุกหนวยงาน  การเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการใด ๆ ภายหลัง 
จากที่เกิดสัญญาแลวอาจจะสามารถเปลี่ยนแปลงไดถาไมมีงานลดงานเพิ่ม หรือมีผลตอการขยายเวลา 
เปนขออางในการขยายเวลาเพราะวาผูรับเหมามีลักษณะทํางานหลายที่พรอมกันเชน มารับงานแลว 
ทําหลายอาคาร 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องนําเสนอเพื่อพิจารณา 
ระเบียบวาระที่ 5.1 ขอความเห็นชอบ (ราง) แผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 15 ป 

(พ.ศ. 25552569) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

สาระสําคัญโดยยอ 
ตามที่มหาวิทยาลัย ไดมอบหมายใหกองนโยบายและแผน เปนหนวยงานหลักที่รับผิดชอบ 

ในการยก (ราง) แผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 15 ป (พ.ศ. 25552569) มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พระนครศรีอยุธยา เพื่อเปนกรอบทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยระยะยาวในชวงเวลาดังกลาวนั้น (ราง) 
แผน ฯ ไดผานข้ันตอนดังนี้ 

1. กองนโยบายและแผนไดเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 
17/2554 เมื่อวันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2554 ในรูปแบบ Power point ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ และ 
มอบหมายใหกองนโยบายและแผน สําเนา ฉบับ (ราง) แผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 15 ป (พ.ศ. 2555 
2569) สงใหคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณา  และใหขอเสนอแนะ กองนโยบายและแผนได 
ทําการปรับแกไขตามขอเสนอแนะเรียบรอยแลว 

2. กองนโยบายและแผนไดรายงานความคืบหนาเสนอที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 
9/2554 เมื่อวันพุธที่ 14 กันยายน 2554 ที่ประชุมมีมติรับทราบ และใหกองนโยบายและแผน จัดทํา 
ประชาพิจารณ (ราง) แผนฯ ระยะ 15 ป โดยใชแบบสอบถามและเผยแพรบนเว็บไซตของมหาวิทยาลัย 
เพื่อเปดใหกลุมผูรับบริการและกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย  แสดงความคิดเห็นและใหขอเสนอแนะ 
ซึ่งกองนโยบายและแผนไดจัดทําประชาพิจารณ (ราง) แผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 15 ป (พ.ศ. 2555 
2569) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เสร็จเรียบรอยแลว 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
มอบหมายใหกองนโยบายและแผนจัดทําหนังสือแจงคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

เพื่อขอความเห็นชอบพรอมขอเสนอแนะโดยกําหนดเวลาในการแจงตอบกลับมายังกองนโยบายและแผน 
หากมีขอแกไขใหปรับปรุงแกไขพรอมสรุปประมวลผลนําเสนอสภามหาวิทยาลัยในการประชุม 
ครั้งที่ 3/2555 

ระเบียบวาระที่ 5.2 พิจารณากรณีเอกสารโครงการบริการวิชาการสูญหายเนื่องจาก 
ประสบอุทกภัย 

สาระสําคัญโดยยอ 
เนื่องจากคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมีโครงการบริการวิชาการประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2554 ที่ยังไมไดจัดสงเลมรายงาน และไมสามารถหาขอมูลจัดทํารูปเลมใหมได เนื่องจากถูกน้ําทวม 
เสียหาย เรื่องนี้ไดผานการประชุมประธานสาขาวิชาในการจัดทํางบประมาณประจําป พ.ศ. 2556 
เมื่อวันจันทรที่ 6 กุมภาพันธ 2555



การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ครั้งที่ 5/2555 

[211] 

ดร.ชิดชัย  สน่ันเสียง รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา กลาววา  ตามหลักการเมื่อมี 
การจัดทําโครงการเสร็จแลวจะตองมีการประเมินผลการดําเนินงานโดยเลมรายงานการติดตามจะตอง 
จัดสงสถาบันวิจัยและพัฒนา ผูที่มีหนาที่รับผิดชอบในเรื่องการบริการวิชาการตองประสานงานกับ 
สถาบันวิจัยและพัฒนาซึ่งมีโครงการใหทานอยูแลวและมีขอมูลบางสวนซึ่งสถาบันวิจัยมีเจาหนาที่ไปเก็บ 
ขอมูลเพื่อประเมินโครงการฯ  เนื่องจากมีความจําเปนตองใชในการประเมินและการประกันคุณภาพ 
การศึกษาหากไมมีขอมูลจะทําใหเกิดปญหาตามมาได 

ผศ.ดร.วิมลพรรณ  รุงพรหม รองอธิการบดีฝายวิชาการ กลาววา ชวงประเมินประกัน 
คุณภาพการศึกษาภายในอาจารยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดยืมตําราเอกสารวิชาการจากหอง 
กําหนดตําแหนงไปแลวยังไมไดสงคืน  หากเอกสารสูญหายขอใหรายงานสงกลับมายังหองกําหนด 
ตําแหนงดวยเนื่องจากตองแจงใหเจาของผลงานตําราเอกสารวิชาการไดรับทราบถึงความเสียหาย 
ดังกลาวดวยซึ่งตองเก็บไวเปนขอมูลและเปนเอกสารตัวจริงของอาจารยเจาของผลงาน 

อธิการบดี กลาววา ในฐานะที่เปนหัวหนาสวนราชการไดแจงใหคณะและหนวยงานยอยคือ 
คณะ/ สถาบัน/สํานัก รายงานความเสียหายตั้งแตกอนน้ําลดและหลังน้ําลดจํานวน 2 ครั้ง เกี่ยวกับเรื่อง 
ขอมูลความเสียหายของวัสดุ ครุภัณฑ และรวบรวมไวที่กองนโยบายและแผนและกองกลาง บัญชีพัสดุ 
ของสถาบัน/สํานัก ถาตรวจสอบแลวเสียหายตองดําเนินการแจงความเสียหายและจําหนายตามระเบียบ 
พัสดุ หากหนวยงานยอยไมดําเนินการจะถือวาบกพรองเนื่องจาก 1. ไมทําตามคําสั่ง 2. ไมปฏิบัติตาม 
ระเบียบวาดวยการพัสดุ ในกรณีเอกสารสูญหายมีอะไรบาง  จํานวนกี่โครงการ ซึ่งโครงการบริการ 
วิชาการมีขอมูลอยูที่กองนโยบายและแผน สถาบันวิจัยและพัฒนา และหนวยงานที่ไปใหบริการวิชาการ 
สามารถรวบรวมขอมูลไดและหากรวบรวมไมไดนั้นคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรตองรายงานความ 
เสียหายที่เกิดข้ึนนั้นวามีความเสียหายอยางไร  เพื่อดําเนินการจําหนายวัสดุ ครุภัณฑตอไป 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
ใหรวบรวมขอมูลจากสถาบันวิจัยและพัฒนาและกองนโยบายและแผน ซึ่งเปนหนวยงาน 

รวบรวมขอมูลโครงการโดยนําขอมูลโครงการป 2554 จากกองนโยบายและแผน และใชขอมูลนั้นมา 
รายงานใหคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยไดรับทราบตอไป 

ระเบียบวาระที่ 5.3 ขอความเห็นชอบปฏิทินวิชาการนักศึกษาภาค กศ.บป. เสารอาทิตย 
และ จันทรพุธศุกร ภาคเรียนที่ 3/2554 

สาระสําคัญโดยยอ 

กองบริการการศึกษาไดจัดทําปฏิทินวิชาการนักศึกษา กศ.บป. เสารอาทิตย และ จันทร 
พุธศุกร ภาคเรียนที่ 3/2554 ทั้งนี้ไดแจงผานคณบดีแตละคณะเรียบรอยแลว เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ 
2555 เนื่องจากตารางที่ตรงกับวันหยุดราชการมักจะไมคอยมีนักศึกษามาเรียน  และตองการปด 
ดําเนินการเพื่อเปนการประหยัดคาใชจาย  เชน ในวันที่ 1415 เมษายน 2555และวันที่ 24 พฤษภาคม 
2555 ใหเปนกิจกรรมศึกษาคนควานอกช้ันเรียน จึงขอนําเสนอใหคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
พิจารณาใหความเห็นและขอเสนอแนะ
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ความเห็นจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยสวนหนึ่งวา ในวันที่ 1415 เมษายน 
2555และวันที่ 24 พฤษภาคม 2555 ใหเปนกิจกรรมศึกษาคนควานอกช้ันเรียน ควรกําหนดใหเปน 
ชวงเวลาเรียนปกติ ครบ 15 สัปดาห ไดหรือไม 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
มอบหมายใหกองบริการการศึกษา โดย ผศ.ดร.วิมลพรรณ  รุงพรหม  และคณบดี 

ทั้ง 4 คณะ ในฐานะที่ เปนผูเสนอเรื่องปฏิทินวิชาการนักศึกษาภาค กศ.บป. เสารอาทิตย และ 
จันทรพุธศุกร ภาคเรียนที่ 3/2554 ไดไปพิจารณากําหนดปฏิทินดังกลาว โดยใชหลักการดังนี้ 

1) จํานวนช่ัวโมงเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 
2) วันหยุดราชการใหเปนวันหยุดราชการโดยไมตองลงในกิจกรรมเปนการศึกษาคนควา 

นอกช้ันเรียน 
3) ระยะเวลาตองไมซอนทับกับภาคเรียนอื่น 

ระเบียบวาระที่ 5.4 ขอความเห็นชอบประกาศรับนักศึกษาภาค กศ.บป. เสารอาทิตย 
และจันทรพุธศุกร  ประจําปการศึกษา 2555 

สาระสําคัญโดยยอ 
ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเรื่องการจัดการศึกษา ในการจัดการศึกษาภาคกศ.บป. เสาร 

อาทิตย และจันทรพุธศุกร ตองขอความเห็นชอบสภามหาวิทยาลัย  เนื่องจาก 1) หลักสูตรเปนไปตาม 
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษา 2) เมื่อมหาวิทยาลัยยินยอมที่จะจัดการศึกษาจะตองมีระบบประกัน 
คุณภาพเชนเดียวกับภาคปกติ  เนื่องจากการจัดการศึกษาภาค กศ.บป. จะถูกประเมินเชนเดียวกับภาค 
ปกติดวย 3) ตองขออนุญาตในเรื่องของแผนการรับนักศึกษา/แผนการเรียน  เนื่องจากตองเทียบเคียง 
ระบบทวิภาค  และไดหารือกับสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาวาจะสามารถจัดการศึกษาระบบเดิม 
ไดหรือไม  ซึ่งทั้งนี้ตองใชอํานาจสภามหาวิทยาลัย  แตสิ่งที่ปรากฏคือจํานวนนักศึกษาภาคเสารอาทิตย 
จํานวน 715 คน แตที่นาสังเกตภาคจันทรพุธศุกร มีจํานวนเพียง 155 คน จึงนําเสนอตอคณะ 
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณา เพื่อเสนอแผนการรับนักศึกษาตอสภาวิชาการและสภา 
มหาวิทยาลัยตอไป 

ดร.รวีวัตร  สิริภูบาล กลาววา การจัดการศึกษาภาค กศ.บป. จันทรพุธศุกร หากเปด 
แยกคณะความคุมทุนจะอยูที่คณะ  หากเปดแยกคณะไมคุมทุน สามารถจัดรวมกันไดหรือไม 
ใหผูรับผิดชอบเปนกองบริการการศึกษาจัด และเปดอาคารเรียนเพียงอาคารเดียว กรณีการจัดการศึกษา 
ภาค กศ.บป. เสารอาทิตย คณะใดเปดแลวคุมคาใหสามารถเปดได  แตหากวิเคราะหแลวไมคุมคาควร 
ใหกองบริการการศึกษาเปนผูรับผิดชอบดําเนินการจัดการศึกษา 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
มอบหมายใหกองนโยบายและแผนวิเคราะหงบประมาณคาใชจายของนักศึกษาปริญญาตรี 

ภาค กศ.บป. กลุม จันทรพุธศุกร และ กลุม เสารอาทิตย  โดยประสานกับกองบริการการศึกษา 
ในเรื่องการใชหอง และประสานกับกองกลางเรื่องบุคลากรรวมถึงคาตอบแทนโดยคํานวณวาตองมี
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นักศึกษาจํานวนเทาใด จํานวนหองเรียน และจํานวนหลักสูตรตองมีเทาใดจึงจะเพียงพอกับคาใชจาย 
ในแตละรุนที่รับสมัคร และนําขอมูลผลการวิเคราะหนี้ประกอบกับแผนที่เสนอการจัดการศึกษาภาค 
กศ.บป. จันทรพุธศุกร และ เสารอาทิตย  นําเขาที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในคราว 
ตอไป 

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ 

ระเบียบวาระที่ 6.1 พิจารณาการขอใหดําเนินการกอสรางประตูดานหนาอาคาร 25 ป 
คณะวิทยาการจัดการ 

สาระสําคัญโดยยอ 
คณะวิทยาการจัดการ มีอาคาร 25 ป ซึ่งกอสรางเรียบรอยแลว พรอมกับอยูในระหวาง 

ดําเนินการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ  คาดวาจะแลวเสร็จเร็ว ๆ  นี้ ปจจุบันสํานักงานคณบดีและหองพัก 
ของอาจารย ซึ่งอาศัยช่ัวคราวที่อาคาร 4 ช้ัน 3 ไมสะดวกหลายประการ หากอาคาร 25 ป ติดตั้ง 
เครื่องปรับอากาศเสร็จจะขอยายไปโดยเร็ว 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
ไมอนุญาตใหเปดประตูดานหนาอาคาร 25 ป คณะวิทยาการจัดการ เนื่องจากประโยชน 

ที่ไดจากการเปดทางเขาออก ไดนอยกวาผลเสียที่จะเกิดข้ึนและขณะนี้ยังไมมีเหตุผลความจําเปน 

ระเบียบวาระที่ 6.2 ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาขอหารือในกรณี 
ตาง ๆ ดังตอไปนี ้

สาระสําคัญโดยยอ 
1. อาคารบัณฑิตศึกษา อาคาร 30 ไมทราบวาจะใชงบประมาณรายจายในการดูแล 

บํารุงรักษาไดหรือไม เพราะไมทราบวามีชองทางไหนในการจัดสงเอกสารเพื่อของบประมาณรายจายซึ่ง 
ขอความอนุเคราะหใหผูอํานวยการกองกลางของบประมาณให 

2. การรับรูรับทราบและการตัดสินใจหลายประการที่สํานักงานคณะกรรมการ 
บัณฑิตศึกษาไมทราบขอมูลขาวสาร  เชน ขอแบบแปลนอุทกภัย เปนตน ซึ่งไมมีหนังสือสงถึงสํานักงาน 
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาเพื่อแจงใหรับรู รับทราบขอมูลดวย  ไดสอบถามจากเจาหนาที่แลวไมมีการ 
สงหนังสือใหกับสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 

อธิการบด ี กลาววา สํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาเปนหนวยงานภายใน  ไมได 
เปนสวนราชการที่มีช่ือเปนหนวยใชงบประมาณตามงบประมาณแผนดินจริง  แตถาเปนงบบํารุง 
การศึกษาสามารถกําหนดได  การใชงบประมาณแผนดินตองเสนอผานกองบริการการศึกษาและเสนอ 
ผานสํานักงานอธิการบดี ทางการบริหารสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาเปนหนวยงานเลขา 
ของคณะกรรมการซึ่งคณะกรรมการนี้อธิการบดีเปนประธานจึงข้ึนตรงตออธิการบดี  อธิการบดีเมื่อ 
ตองการทําหนังสือสงใหคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาจะเขียนวาผูอํานวยการสถาบัน/สํานัก/สํานักงาน 
ความหมายนี้หมายถึงคณะกรรมการบัณฑิตอยูดวยและสํานักงานอธิการบดีดวย ในการเสนอขอ
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งบประมาณเนื่องจากเปนหนวยงานภายในเสนองบประมาณรายไดของมหาวิทยาลัยเสนอไดตามปกติแต 
ถาเปนงบประมาณแผนดินตองเสนอภายใตหนวยงานที่อยูในโครงสราง 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 6.3 กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2555 

สาระสําคัญโดยยอ 
เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย นําเสนอปฏิทินเพื่อหารือเรื่องกําหนด 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2555 

ขอเสนอ/ญัตต ิ
ขอความเห็นชอบกําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2555 

วันอังคารที่ 20 มีนาคม 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
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ระเบียบวาระที่ 2.2 เรื่องรบัรองรายงานการประชมุ ครั้งที่ พเิศษ (4)/2555 

สาระสําคัญโดยยอ 
เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย นําเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการ 

บริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ พิเศษ (4)/2555 ซึ่งมีสาระสําคัญตามเอกสารรายงานการประชุมฯ จํานวน 
5 หนา เพื่อขอใหที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณารับรองรายงานการประชุม 

ความเปนมา/เรื่องเดิม/ขอเท็จจริง 
ตามที่ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยไดจัดการประชุมครั้งที่ 4/2555 เมื่อวันอังคารที่ 

13 มีนาคม 2555 เวลา 13.30 17.45 น. ณ หองประชุม 1 อาคาร 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พระนครศรีอยุธยานั้น เจาหนาที่กลุมงานกิจการคณะกรรมการ ไดบันทึกและจัดทํารายงานการประชุม 
ตามกระบวนการดังตอไปนี้ 

1. บันทึกเสียง และจดบันทึกขอความสาระสําคัญของการประชุมตามระเบียบวาระ 
ในระหวางการประชุม โดยเจาหนาที่กลุมงานกิจการคณะกรรมการ และเจาหนาที่ประชาสัมพันธ 

2. นําเสนอใหเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ตรวจสอบและปรับปรุงแกไข 
โดยมีระเบียบวาระการประชุมจํานวน 6 ระเบียบวาระ และมีสาระสําคัญตามเอกสารรายงานการประชุมฯ 
จํานวน 5 หนา ตามที่เสนอในเอกสารหนา [216]  [220] 

ขอเสนอ/ญัตต ิ
ขอรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ พิเศษ (4)/2555 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
คร้ังที่ พิเศษ (4)/2555 

วันอังคารท่ี 7 มีนาคม 2555 เวลา 14.45  17.45 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. 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. ผศ.จินตนา เวชมี ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กรรมการ 
13. ดร.นริสานันท เดชสุระ (แทน) ผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา กรรมการ 
14. ดร.รวีวัตร สิริภูบาล ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา กรรมการ 

ผูเขารวมประชุม 
1. ผศ.บุญไท เจริญผล รองคณบดีที่รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาคณะครุศาสตร 

2. นายกฤษณะ กันอ่ํา รองคณบดีที่รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาคณะวิทยาศาสตรฯ 

3. ดร.ภาคิน โชติเวศยศิลป รองคณบดีที่รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาคณะมนุษยศาสตรฯ 

4. นางอัจฉรา หลอตระกลู รองคณบดีที่รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาคณะวิทยาการจัดการ 

5. นางสุนทรี โพธิกุล ผูอํานวยการกองกลาง 
6. นางสาวเพลินตา โมสกลุ ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน 
7. นางสารภี พูลศิริ ผูอํานวยการกองพฒันานักศึกษา 
8. นางวิรินดา มีบํารงุ หัวหนาสํานักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตรฯ 
9. นางอรัญญา จงกลรัตน หัวหนาสํานักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตรฯ 
10. นางสาวนุชจรี สัญญะสาร ผูรบัผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษากองกลาง 
11. นางสาวยุวนารี ฉิมพาลี ผูรบัผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษากองบริการการศึกษา 
12. นางสาวกมลทิพย เถ่ียนมิตรภาพ ผูรบัผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษากองพฒันานักศึกษา 
13. นางสาวเบญจลักษณ ชิดชาญชัย ผูรับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษากองนโยบายและแผน 
14. นายภูรุจ จันทรสวาง ผูรบัผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษากองนโยบายและแผน 
15. นางสาวพัทธวรรณ กลิ่นขจร ผูรบัผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษากองนโยบายและแผน
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ผูไมเขารวมประชุม 
1. นายชัยพฤกษ ชูดํา ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

2. นางสาวเกษรา ศรีวิเชียร หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

3. นางสาวนันทนา แยมบู ผูปฏิบัติงานในหนาที่หัวหนาสํานักงานอํานวยการสํานักวิทยบริการฯ 

4. นางสาวณัฐฐิญา แกวแหวน ผูปฏิบัติงานในหนาที่หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา 

เปดประชุม เวลา 14.45 น. 
ประธานพิจารณาจํานวนกรรมการที่มาประชุมและเห็นวาครบองคประชุมแลวจึงเปดการประชุม 

และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ 

ระเบียบวาระที่ 1.1 ประธานแจงวัตถุประสงคของการประชุมคณะกรรมการบริหาร 
มหาวิทยาลัยพรอมกันกับคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 

สาระสําคัญโดยยอ 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและประชุมรวมกับคณะกรรมการประกัน 

คุณภาพการศึกษา วาระหลักในการประชุมมีจํานวน 2 เรื่อง คือ 
1) นโยบายการจัดทําและการบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2556 เหตุผลความจําเปนในการประชุมคือจะตองตั้งงบประมาณโดยมหาวิทยาลัยจะตอง 
ดําเนินการเกี่ยวกับการกําหนดนโยบายเพื่อเปนแนวทางในการบริหารจัดทํางบประมาณซึ่งตองเขาที่ 
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบเพื่อจัดทําประกาศใหทราบทั่วกันและถือ 
ปฏิบัติจัดทํางบประมาณในป พ.ศ. 2556 ตอไป 

2) (ราง) รายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ระดับอุดมศึกษา เหตุผลความ 
จําเปนในการประชุมในครั้งนี้ มหาวิทยาจะตองรายงานเหตุผลความคิดเห็นเพื่อสงคณะกรรมการประเมนิ 
คุณภาพภายนอกรอบสามของ สมศ. พิจารณาดําเนินการตอไป 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระที่ 2.1 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ พิเศษ (3)/2555 

สาระสําคัญโดยยอ 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยไดมีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

ครั้งที่ พิเศษ (3)/2555 เมื่อวันศุกรที่ 2 มีนาคม 2555 ณ หองประชุม 1 อาคาร 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พระนครศรีอยุธยา
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เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  นําเสนอรายงานการประชุมครั้งที่ พิเศษ 
(3)/2555 เพื่อขอใหที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 

มต/ิความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ พิเศษ (3)/2555 

โดยไมมีการแกไข 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม 

ระเบียบวาระที่ 3.1 รายงานขอมูลการดําเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ครั้งที่ พิเศษ (3)/2555 

สาระสําคัญโดยยอ 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ไดมีมติกําหนดเปน 

แนวปฏิบัติโดยใหฝายเลขานุการฯ นําเสนอใหที่ประชุมทราบความคืบหนาหรือขอมูลการดําเนินงานและ 
ผลการดําเนินงานตามมติที่ประชุมเปนเรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งกอนดวย 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบ 

สาระสําคัญโดยยอ 
 ไมมี  

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
 ไมมี 



การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ครั้งที่ 5/2555 

[219] 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องนําเสนอเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระที่ 5.1 พิจารณาสรุปการปรับแก (ราง) รายงานผลการประเมินคุณภาพ 
ภายนอกรอบสาม ระดับอุดมศึกษา 

สาระสําคัญโดยยอ 
ตามที่ การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 

5 มีนาคม 2555 มีมติใหหนวยงานตาง ๆ ตรวจสอบความถูกตองและขอความเห็นชอบขอมูล พรอมทั้ง 
ขอเสนอแนะ (ราง) รายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ระดับอุดมศึกษา เพื่อใหกอง 
นโยบายและแผน โดยกลุมงานประกันคุณภาพดําเนินงานแกไขรางดังกลาวและแจงกลับไปยัง 
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอกตอไป นั้น 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
1. มอบหมายใหคณะเสนอปรับแกไขพรอมทั้งขอมูลประกอบตามขอมูลที่ปรากฎรายช่ือ 

ของคณะใดใหคณะนั้นประมวลจุดแกไขและขอมูลประกอบสงใหกลุมงานประกันคุณภาพการศึกษาไดทาํ 
การตรวจสอบและรวบรวมสงใหคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม 

2. ขอมูลรวมมอบหมายใหกลุมงานประกันคุณภาพการศึกษาตรวจสอบตัวเลขให 
สอดคลองกัน คือเมื่อแกไขตัวเลขในจุดหนึ่งแลวตัวเลขยังเกี่ยวพันกับอีกจุดหนึ่งใหกลุมงานประกันตามไป 
แกในจุดนั้นดวย 

3. สวนอื่นที่ตองแกไขเพิ่มเติมแตไมอยูในขอมูลที่ปรากฎใหกลุมงานประกันคุณภาพ 
การศึกษาจัดทําเพิ่มเติม 

ระเบียบวาระที่ 5.2 ขอความเห็นชอบนโยบายการจัดทําและการบริหารงบประมาณของ 
มหาวิทยาลัย  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 

สาระสําคัญโดยยอ 
เพื่อใหการจัดทําคําขอตั้งงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เปนไปอยางมีประสิทธิภาพสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล 
นโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยและสอดคลองกับภารกิจของมหาวิทยาลัย  กองนโยบายและแผน 
ไดจัดทํานโยบายการจัดทําและการบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2556 ซึ่งไดผานการประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน ครั้งที่ 2/2555 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2555 มีมติเห็นชอบและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบ 
ตอไป



การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ครั้งที่ 5/2555 

[220] 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
เห็นชอบ (ราง) นโยบายการจัดทําและการบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัย ประจําป 

งบประมาณ พ.ศ. 2556 ในสวนของขอความที่ยังไมสมบรูณ ใหกองนโยบายและแผนปรับแกไข 
ใหสอดคลองกัน ในสวนที่เกี่ยวของกับการพัฒนางานใหใชขอมูลที่ถูกตองชัดเจนประกอบในการขอเสนอ 
จัดทํางบประมาณและนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อใหความเห็นชอบประกาศเปนแนวนโยบายใน 
การจัดทําและการบริหารงบประมาณตอไป 

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ 

สาระสําคัญโดยยอ 
 ไมมี  

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
 ไมมี  

ปดประชุมเวลา เวลา 17.45 น. 

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


