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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
คร้ังที่ 14/2555 

วันจันทรที่ 23 กรกฏาคม 2555 เวลา 15.45 – 18.00 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. นายทวีศักดิ์ จริตควร ผูชวยอธิการบดีฝายบริหาร กรรมการ 
7. ดร.อมรรัตน สนั่นเสียง คณบดีคณะครุศาสตร กรรมการ 
8. ผศ.อารรีัตน คูณดี (แทน) 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. ผศ.กรองทิพย เนียมถนอม (แทน) ผูอํานวยการสํานักวิทยบรกิารและเทคโนโลยี 

สารสนเทศ กรรมการ 
14. ดร.รวีวัตร สิริภูบาล ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา กรรมการ 

ผูเขารวมประชุม 
1. นางสุนทรี โพธิกุล ผูอํานวยการกองกลาง 
2. นางสาวเพลินตา โมสกลุ ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน 
3. นางลักขณา เตชวงษ ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา 
4. นายไพฑูรย สมัครกิจ ประธานสภาคณาจารย 

ผูไมเขารวมประชุม 
1. นายสุนทร โภชฌงค รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา ลาราชการ 
2. นางสารภี พูลศิริ ผูอํานวยการกองพฒันานักศึกษา ติดภารกิจ 

เริ่มประชุม เวลา 15.45 น. 
ประธานพิจารณาจํานวนกรรมการที่มาประชุมและเห็นวาครบองคประชุมแลวจึงเปดการประชุม 

และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม
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ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ 

ระเบียบวาระที่ 1.1 การประชุมสภามหาวิทยาลัยประจําเดือนกรกฎาคม 2555 

สาระสําคัญโดยยอ 
อธิการบดีแจงใหทราบ กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2555 ในวันพุธที่ 25 

กรกฎาคม 2555 เวลา 09.30 น. ณ หองประชุม 1 อาคาร 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  และ 
ขอเรียนเชิญคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยทุกทานเขารวมรับฟงการประชุมในครั้งนี้ดวย 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 1.2 ความคืบหนาการซอมแซมมหาวิทยาลัยและหอพักอูทอง 

สาระสําคัญโดยยอ 
อธิการบดีช้ีแจงเกี่ยวกับการดําเนินการซอมแซมมหาวิทยาลัย ทั้งในสวนหอพักอูทอง พื้นที่ 

โดยรอบใกลจะแลวเสร็จแตยังมีโรงอาหารที่ยังไมเรียบรอย สวนภายในมหาวิทยาลัยมีความคืบหนาเพียงในสวน 
พื้นที่สนามหญาหนาอาคาร 2 ซึ่งยังตองเรงรัดใหผูรับเหมาดําเนินการใหแลวเสร็จทันวันซอมรับปริญญา 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระที่ 2.1 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 13/2555 

สาระสําคัญโดยยอ 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยไดมีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

ครั้งที่ 13/2555 เมื่อวันอังคารที่ 10 กรกฎาคม 2555 ณ หองประชุม 1 อาคาร 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พระนครศรีอยุธยา 

เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย นําเสนอรายงานการประชุม ครั้งที่ 
13/2555 เพื่อขอใหที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 

มต/ิความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้ งที่ 13/2555 

โดยไมมีการแกไข
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม 

ระเบียบวาระที่ 3.1 รายงานขอมูลการดําเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ครั้งที่ 13/2555 

สาระสําคัญโดยยอ 
เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย นําเสนอขอมูลการดําเนินงานและ 

ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 13/2555 โดยไดแจงและ 
มอบใหหนวยงานและบุคคลที่เกี่ยวของดําเนินการตามมติแลว 

ความเปนมา/เรื่องเดิม/ขอเท็จจริง 
1. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ไดมีมติกําหนดเปนแนวปฏิบัติใหเลขานุการนําเสนอ 

ที่ประชุมเพื่อทราบความคืบหนาหรือขอมูลการดําเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติทุกครั้งโดยบรรจุ 
เปนเรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งกอนดวย 

2. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มีการประชุม ครั้งที่ 13/2555 เมื่อวันอังคารที่ 
10 กรฎาคม 2555 เวลา 13.30 น. ณ หองประชุม 1 อาคาร 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
โดยมีสาระตามรายงานการประชุมฯ ในระเบียบวาระที่ 2.1 

3. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มีการประชุม ครั้งที่ 13/2555 เมื่อวันอังคารที่ 
10 กรฎาคม 2555 โดยมอบหมายใหฝายเลขานุการแจงไปยังหนวยงานและบุคคลที่เกี่ยวของปฏิบัติ 
ตามมติที่ประชุมในระเบียบวาระที่ 3.1 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.1 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะครุศาสตร 

สาระสําคัญโดยยอ 
 ไมมี  

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
 ไมมี 
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ระเบียบวาระที่ 4.2 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

สาระสําคัญโดยยอ 
 ไมมี  

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
 ไมมี  

ระเบียบวาระที่ 4.3 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

สาระสําคัญโดยยอ 
 ไมมี  

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
 ไมมี  

ระเบียบวาระที่ 4.4 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

สาระสําคัญโดยยอ 
 ไมมี  

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
 ไมมี  

ระเบียบวาระที่ 4.5 เรือ่งนําเสนอเพื่อทราบจากผูอาํนวยการสถาบนัอยุธยาศึกษา 

สาระสําคัญโดยยอ 
ผศ.พันทิพา  มาลา  รายงาน 
1. สถาบันอยุธยาศึกษาไดรับการประสานงานจากหัวหนากลุมอํานวยการของจังหวัด 

พร ะนครศรี อ ยุ ธ ยา ใน เ บื้ อ ง ต น วั นที่ 9 สิ งห าคม 2555 ผู นํ า ใ นกลุ ม อ า เ ซี ยน ร ว ม กั บ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรจะเดินทางมาเยือนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อเขาชมโบราณสถาน 
ตาง ๆ โดยจังหวัดตองการใหนักศึกษาจีนของมหาวิทยาลัยไปรวมกิจกรรม  และไดรับการทาบทามให 
ชวยจัดงานเลี้ยงรับรองแขกผูมาเยือนโดยจะแจงขอความอนุเคราะหมายังมหาวิทยาลัยตอไป 

2. วันที่ 1 สิงหาคม 2555 มหาวิทยาลัยจะถวายเทียนพรรษากับวัดทาการอง และ 
วัดอโยธยา โดยสถาบันอยุธยาศึกษาจะทําหนังสือแจงมหาวิทยาลัยขออนุญาตใชเงินสวัสดิการจํานวน 
8,000 บาท เนื่องจากไมมีการตั้งงบประมาณไว 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ และอนุญาตใหจัดเครื่องดื่มเลี้ยงรับรองผูนําในกลุมอาเซียน
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ระเบียบวาระที่ 4.6 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

สาระสําคัญโดยยอ 
 ไมมี  

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
 ไมมี  

ระเบียบวาระที่ 4.7 เรื่องนําเสนอเพือ่ทราบจากผูอํานวยการสถาบนัวิจัยและพฒันา 

สาระสําคัญโดยยอ 
ผศ.จินตนา  เวชมี รายงาน 
1. วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2555 เวลา 14.00 น. ประชุมนักวิจัยที่จะไปนําเสนอผลงานวิจัย 

งาน Thailand Research Expo 2012 เพื่อเตรียมเอกสาร โปสเตอร และอุปกรณอื่นๆที่เกี่ยวของ 
2. วันพุธที่ 1 สิงหาคม 2555 เวลา 14.0016.30 น. กลุมงานบริการวิชาการ สถาบันวิจัยและ 

พัฒนาจะจัดประชุมคณะกรรมการบริการวิชาการ เพื่อติดตามผลการดําเนินงานบริการวิชาการ 
ปงบประมาณ 2555 และพิจารณากําหนดกรอบงานบริการวิชาการปงบประมาณ 2556 

3. วันพุธที่ 8 สิงหาคม 2555 เวลา 13.3016.30 น. กลุมงานบริการวิชาการ ประชุมประธาน 
สาขาและผูรับผิดชอบงานบริการวิชาการของคณะ สถาบัน สํานัก เพื่อรับฟงผลการดําเนินงานบริการ 
วิชาการป 2554 และชี้แจงกรอบงานบริการวิชาการ ป 2556 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.8 เรื่องนาํเสนอเพือ่ทราบจากผูอํานวยการสํานกังานคณะกรรมการบณัฑติศกึษา 

สาระสําคัญโดยยอ 
 ไมมี  

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
 ไมมี  

ระเบียบวาระที่ 4.9 เรื่องนําเสนอเพือ่ทราบจากผูอาํนวยการสํานกังานอธกิารบดี 

สาระสําคัญโดยยอ 
วันอาทิตยที่ 29 กรกฎาคม 2555 และวันอาทิตยที่ 26 สิงหาคม 2555 มหาวิทยาลัยจะจัด 

ดําเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเขารับราชการของสํานักงาน ก.พ. ตั้งแตเวลา 07.0017.00 น. และ 
ขอความรวมมือจากผูบริหารและคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยทุกทาน  ที่มี ช่ือตามคําสั่ง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ไดโปรดมาปฏิบัติงานตามคําสั่งที่ไดรับมอบหมาย
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เนื่องในวันคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ อธิการบดีมอบหมายให 
กลุมงานประชาสัมพันธประสานงานกับกองพัฒนานักศึกษารวมกันจัดพิธีถวายพระพร สมเด็จพระบรม 
โอรสาธิราช ฯ และติดพระบรมฉายาลักษณบริเวณดานหนามหาวิทยาลัย  และจัดกิจกรรมเพิ่มเติมให 
นักศึกษาไดรับรูถึงวันสําคัญดังกลาว 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.10 เรือ่งนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีและผูชวยอธกิารบดี 

ระเบียบวาระที่ 4.10.1 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝายบริหาร 

สาระสําคญัโดยยอ 

 ไมมี  

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
 ไมมี  

ระเบียบวาระที่ 4.10.2 เรื่องนําเสนอเพือ่ทราบจากรองอธกิารบดฝีายวางแผนและพฒันา 

สาระสําคัญโดยยอ 
นายจิรศักด์ิ  ชุมวรานนท  รายงาน 
1. วันจันทรที่ 23 กรกฎาคม 2555 โรงเรียนเสนาธิการทหารบก ขอรับฟงการบรรยายสรุป 

และเยี่ยมชมการดําเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษา 

2. งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ไดผานอนุกรรมาธิการเมื่อวันที่ 

6 กรกฎาคม 2555 กรรมาธิการวิสามัญเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2555 เรียบรอยแลว และจะนําเขา 

วุฒิสภาในวันที่ 9 สิงหาคม 2555 

3. แจงเลื่อนการประชุมเรงรัดและติดตามจากวันจันทรที่ 23 กรกฎาคม 2555 เปน 

วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2555 โดยกองนโยบายและแผนจะทําหนังสือแจงกําหนดการให 

คณะกรรมการไดรับทราบอีกครั้งหนึ่ง 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 4.10.3 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝายวิชาการ 

สาระสําคัญโดยยอ 
ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุงพรหม  รายงาน 
1. สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ประกาศรับสมัครนักศึกษาเขารวมโครงการ 

แลกเปลี่ยนนักศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาไทยกับตางประเทศ ประจําปงบประมาณ 2556 
โดยสถาบันอุดมศึกษาสามารถเสนอช่ือนักศึกษาไดไมเกินแหงละ 2 คน ตามหนังสือ ที่ ศธ 0507(3)/ว 
784 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2555 

2. สภาผูแทนราษฎร  แจงขอสังเกตจากการประชุมคณะอนุกรรมาธิการฯ ตามหนังสือที่ 
7283/2555 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2555 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.10.4 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ 

สาระสําคัญโดยยอ 
ดร.ชิดชัย  สน่ันเสียง  รายงาน 

1. การแตงตั้ งคณะกรรมการในงานพิ ธีพระราชทานปริญญาบัตร ป 2555 
จากการประชุมเพื่อเตรียมการเปนไปตามแผนปฏิบัติงาน งานฉลองบัณฑิตจัด ณ หอประชุมมหาวิทยาลยั 
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ในวันที่ 20 สิงหาคม 2555 เวลา 18.00 – 22.00 น. 

2. โครงการติดตามประเมินผล โครงการฟนฟู เยียวยา จากอุทกภัย 2554 ขณะนี้ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เปนเครือขายของมหาวิทยาลัยเชียงใหมไดดําเนินการมาถึง 
ปจจุบันเปนครั้งที่ 6 ซึ่งตองดําเนินการทั้งสิ้นจํานวน 10 ครั้ง ในวันจันทรที่ 23 กรกฎาคม 2555 ผูตรวจ 
ราชการของสํานักนายกรัฐมนตรีไดมาตรวจติดตามที่จังหวัดอางทองผลการตรวจติดตามเปนไปดวยความ 
เรียบรอยและขอขอบคุณคณบดีทุกทานที่ใหความอนุเคราะห 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.10.5 เรือ่งนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธกิารบดฝีายกิจการนกัศกึษา 

สาระสําคัญโดยยอ 

ไมมี 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
ไมมี
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ระเบียบวาระที่ 4.10.6 เรื่องนําเสนอเพือ่ทราบจากผูชวยอธิการบดฝีายบริหาร 

สาระสําคัญโดยยอ 
1. การปรับปรุงสิ่งกอสรางงบฟนฟูฯ  ซึ่งขณะนี้ไดทําการเบิกจายเงินงบประมาณฟนฟู 

จํานวน 14,709,460.30 บาท  และงานอื่นๆ อยูระหวางการเบิกงวดเงินงวดงานสวนงบดําเนินการที่ผาน 
การเบิกจายแลว100 เปอรเซ็นตมีจํานวน 5 งาน สวนรายละเอียดงานตาง ๆ ฝายงานอาคารสถานที่จะ 
ติดบอรดประชาสัมพันธไวที่สํานักงานอธิการบดีเพื่อแจงใหรับทราบโดยทั่วกันและสามารถตรวจสอบได 

2. จากการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานจํานวน 2 ครั้ง ไดแผนการปฏิบัติงานงาน 
ฉลองบัณฑิต โดยจะใชสถานที่ภายในหอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จํานวน 70 โตะ 
และจัดเตนทภายนอกหอประชุมโดยจัดจํานวน 30 โตะ ในวันที่ 20 สิงหาคม 2555 (วันซอมใหญ) 

3. วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม 2555 ไดเขารวมประชุมคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแทน 
อธิการบดีรวมกับสํานักงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเกี่ยวกับการปรับปรุงภูมิทัศนจังหวัด 
พระนครศรีอยุธยาโดย ดร.จิระพันธุ  พิมพพันธุ เปนประธานแทนผูวาราชการจังหวัด  โดยวัตถุประสงคที่ 
จัดประชุมเนื่องจากเทศบาลไมสามารถจัดความสะอาดของเมืองอยุธยาได  และจะมีวิธีดําเนินการ 
อยางไรใหจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเปนเมืองสะอาดได และเตรียมงานเกี่ยวกับการทองเที่ยว Word 
Expo 2012 ไดประชุมรวมกันจํานวนทั้งสิ้น 10 หนวยงาน ณ โรงเรียนจิระศาสตรวิทยาโดยแบงภารกิจ 
ตาง ๆ ที่มหาวิทยาลัยไดรับ คือ ภารกิจการทําความสะอาดสองขางทางเดินเทาและเกาะกลางถนนทุก 
วันศุกร ตั้งแตสามแยกศาลากลางเกาหนามหาวิทยาลัยไปจนถึงจวนผูวาราชการจังหวัด 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องนําเสนอเพื่อพิจารณา 
ระเบียบวาระที่ 5.1 ขอความเห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการและขออนุมัติ 

งบประมาณเพิ่มเติมการกอสรางอาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
จํานวน 1 หลัง 

สาระสําคัญโดยยอ 
นางสุนทรี  โพธิกุล  ผูอํานวยการกองกลาง และนายจําลอง ศรีสงา ช้ีแจงขอมูลการขอ 

เปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการและขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมการกอสรางอาคารเทคโนโลยอีตุสาหกรรม 
จํานวน 1 หลัง 

ตามที่มหาวิทยาลัยไดวาจาง บริษัท ซินศิริ คอนสตรัคช่ัน จํากัด ดําเนินการกอสรางอาคาร 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม สัญญาจางเหมากอสรางอาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เลขที่ 52/2551 ลงวันที่ 
15 กรกฎาคม 2551 ระหวางดําเนินการคณะกรรมการตรวจการจางและคณะกรรมการควบคุมงาน 
กอสราง  ไดมีการพิจารณางานแตละงวดแลวมีมติเห็นชอบใหมีการจัดทํางานเพิ่มงานลด จํานวน 
18 รายการ นั้น



การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ครั้งที่ 15/2555 

[210] 

คณะกรรมการพิจารณางานเพิ่มงานลด  แตละงานพิจารณาถึงความปลอดภัยและ 
ประโยชนของราชการ โดยมีมติใหมีการเบิกเงินในสวนที่เปนงานเพิ่มในภายหลัง เพื่อใหการดําเนินการ 
เบิกจาย ในงานที่เปนงานเพิ่ม จํานวน 18 รายการ ที่คณะกรรมการตรวจการจางและคณะกรรมการ 
ควบคุมงานกอสรางมีมติเห็นชอบ โดยมหาวิทยาลัยไมเสียประโยชน  ซึ่งรายการที่มีการเพิ่มมีรายละเอยีด 
ตามขอมูลตามบันทึกขอความ เลขที่ ศธ.0550.01.0/ ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2555 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
1) เห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการอาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ทั้งนี้ให 

รวบรวมขอมูลและตรวจสอบขอมูลใหถูกตองตามระเบียบพัสดุ มอบหมายให กองกลางดําเนินการ 
2) เห็นชอบการขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมการกอสรางอาคารเทคโนโลยี 

อุตสาหกรรม โดยใชงบประมาณจากเงิน บกศ. คงคลัง จํานวน 2,990,000 บาท โดยใหกองกลางเสนอ 
ผานกองนโยบายและแผน ทั้งนี้ใหวิเคราะหประเด็นที่เกี่ยวของใหชัดเจนและนําเขาคณะกรรมการบริหาร 
งบประมาณและการเงินและเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาอนุมัติวงเงินงบประมาณตอไป 

3) ใหดําเนินการตามขอเสนอแนะของ ดร.รวีวัตร  สิริภูบาล และมอบหมายให 
กองกลาง โดยกลุมงานพัสดุเปนเลขาดําเนินการรวบรวมขอมูลเอกสารไวเปนหลักฐาน  ซึ่งมีขอเสนอแนะ 
ใหเขียนขอมูลเพิ่มเติมเนื่องจาก (1) เพื่อความปลอดภัยตาง ๆ (2) เพื่อประโยชนในการใชงาน 
(3) เพื่อปองกันปญหาการเกิดอุทกภัยในอนาคต 

ระเบียบวาระที่ 5.2 ขอความเห็นชอบ (ราง) แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2555 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

สาระสําคัญโดยยอ 
นางสาวเพลินตา โมสกุล  ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน นําเสนอ (ราง) แผนปฏิบัติ 

ราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ตามนัยแหงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 มาตรา 75 และ 

พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 13 14 16 
และ 17 ซึ่งมหาวิทยาลัยไดจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป พ.ศ. 25552558 โดยไดรับอนุมัติจากที่ 
ประชุมสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 10/2554 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2554 และไดจัดทํา 
(ราง) แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 ใหสอดคลองกับแผนปฏิบัติราชการ 4 ป 
พ.ศ. 25552558 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เพื่อใหการปฏิบัติราชการ ประจําป 
งบประมาณ พ.ศ. 2555 เปนไปอยางถูกตองครบตามกระบวนการ สามารถสงผลถึงเปาหมายและผลผลิต 
ที่มหาวิทยาลัยจะตองดําเนินการตามพันธกิจอยางมีประสิทธิภาพ 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
เห็นชอบ (ราง) แผนปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

พระนครศรีอยุธยา



การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ครั้งที่ 15/2555 

[211] 

ระเบียบวาระที่ 5.3 ขอความเห็นชอบ (ราง) แผนกลยุทธทางการเงิน ประจําป 
งบประมาณ พ .ศ . 2554  2558 มหา วิทยาลั ยราชภั ฏ 
พระนครศรีอยุธยา 

สาระสําคัญโดยยอ 
นางสาวเพลินตา โมสกุล  ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน นําเสนอ (ราง) แผนกลยุทธ 

ทางการเงิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 25542558 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
เรื่องดังกลาวไดผานการพิจารณา ของบุคคล/หนวยงานที่เกี่ยวของ ดังนี้ 

1. จัดทําแบบแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะ (ราง) แผนกลยุทธทางการเงิน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 25542558 ตอคณะกรรมการจัดทําแผนกลยุทธทางการเงิน ประจําป 
งบประมาณ พ.ศ. 25542558 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 2731 พฤษภาคม 2554 

2. จัดทําแบบแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะ (ราง ) แผนกลยุทธทางการเงิน 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 25542558 ตอคณะกรรมการจัดทําแผนกลยุทธทางการเงิน ประจําป 
งบประมาณ พ.ศ. 25542558 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2555 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
เห็นชอบ (ราง) แผนกลยุทธทางการเงิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 25542558 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ระเบียบวาระที่ 5.4 ขอความเห็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณรายจายจากเงินรายไดของ 
มหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 

สาระสําคัญโดยยอ 
นางสาวเพลินตา โมสกุล  ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน นําเสนอ ขอมูลกรอบวงเงิน 

งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 เกี่ยวกับงบประมาณรายจายจากเงินรายไดของ 
มหาวิทยาลัยประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 

ตามกระบวนการจัดทํางบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ของมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยาไดกําหนดข้ันตอนการดําเนินงานไวจํานวน 10 ข้ันตอนตามปฏิทินข้ันตอน 
การจัดทํางบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 โดยเริ่มตั้งแตการทบทวน การกําหนดเปาหมาย 
กลยุทธ ผลผลิต กิจกรรมและตัวช้ีวัด กําหนดนโยบายการจัดทําและการบริหารงบประมาณของ 
มหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 การเสนอโครงการโดยหนวยงานที่ เกี่ยวของ 
การพิจารณางบประมาณ โดยคณะกรรมการชุดตาง ๆ ตลอดจนถึงข้ันตอนการขออนุมัติจาก 
สภามหาวิทยาลัย 

บัดน้ีถึงการดําเนินการในข้ันตอนที่ 4 คือ การนํากรอบวงเงินงบประมาณเสนอที่ประชุม 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาเพื่อใหความเห็นชอบโดยมีรายละเอียดตามเอกสาร 
งบประมาณรายจายจากเงินรายไดของมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ณ วันที่ 
17 กรกฎาคม 2555



การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ครั้งที่ 15/2555 
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มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
เห็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณรายจายจากเงินรายไดของมหาวิทยาลัย ประจํา 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2556 

ระเบียบวาระที่ 5.5 ขอความเห็นชอบ (ราง) แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 25552559 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

สาระสําคัญโดยยอ 
นางสาวเพลินตา โมสกุล ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน นําเสนอ (ราง) แผนกลยุทธ 

ระยะ 5 ป พ.ศ. 25552559 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ตามเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา องคประกอบ 

ที่ 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค และแผนดําเนินการตัวบงช้ีที่ 1.1 กระบวนการพัฒนาแผน ซึ่งได 
กําหนดเกณฑมาตรฐานโดยใหหนวยงานตองมีการจัดทําแผนกลยุทธที่สอดคลองกับนโยบายของ 
มหาวิทยาลัย นั้น กองนโยบายและแผน จึงไดจัดทํา (ราง) แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 25552559 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

เรื่องดังกลาวไดผานการพิจารณาจากบุคคลและหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยไดจัดทําแบบ 
แสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะ (ราง) แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 25552559 มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยาตอคณะกรรมการจัดทําแผนกลยุทธ ระยะ 5 ป  พ.ศ. 25552559 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 111 กรกฎาคม 2555 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
เห็นชอบในหลักการ (ราง) แผนกลยุทธ ระยะ 5 ป พ.ศ. 25552559 มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

พระนครศรีอยุธยา ที่ประชุมมีมติ 
1) ใหมีการเสนอประชาพิจารณ โดยการมีสวนรวมพิจารณาภายในมหาวิทยาลัยแลว 

นําขอมูลมาพิจารณา ปรับปรุงแกไข เพื่อเสนอตอสภามหาวิทยาลัยตอไป 
2) ใหนําขอเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยไปพิจารณาดําเนินการ 

ใหสอดคลองตามขอเสนอ 

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ 
ระเบียบวาระที่ 6.1 กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 15/2555 

สาระสําคัญโดยยอ 
เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย นําเสนอปฏิทินเพื่อหารือเรื่องกําหนด 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 15/2555
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ขอเสนอ/ญัตต ิ
กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 15/2555 วันอังคารที่ 

7 สิงหาคม 2555 เวลา 13.30 น. ณ หองประชุม 1 อาคาร 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

เลิกประชุมเวลา เวลา 18.00 น. 

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




