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รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัย 
คร้ังที่ 1/2555 

วันอังคารที่  10 มกราคม 2555 เวลา 13.30 - 16.30 น. 
ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 2  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

-------------------------------------------------- 

ผู้ที่มาประชุม    
1. ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์ อธิการบดี ประธาน 
2. รศ.วันทนีย์   แสนภักดี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร        กรรมการ 
3. ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการ 
4. นายจิรศักด์ิ ชุมวรานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา กรรมการ 
5. ดร.ชิดชัย  สน่ันเสียง รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ กรรมการ 
6. นายสุนทร โภชฌงค์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กรรมการ 
7. นายทวีศักด์ิ จริตควร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร กรรมการ 
8. ดร.อมรรัตน์ สน่ันเสียง คณบดีคณะครุศาสตร์    กรรมการ 
9. ผศ.วิชชุกร นาคธน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ กรรมการ 
10. นายกฤษณะ กันอํ่า (แทน) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     กรรมการ 
11. รศ.ลํายอง ปลั่งกลาง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ                  กรรมการ 
12. ผศ.พันทิพา มาลา ผู้อํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา กรรมการ 
13. ผศ.จินตนา เวชมี ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กรรมการ 
14. นายชัยพฤกษ ์ ชูดํา ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
 
กรรมการ 

15. ดร.รวีวัตร์  สิริภูบาล ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา กรรมการ 
     
ผู้เขา้ร่วมประชุม 
1. นางสุนทรี โพธิกุล  ผู้อํานวยการกองกลาง 
2. นางสริตา เจริญทัศน์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
3. นางปาณิสรา ผดุงรัตน์  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
4. นายธัญกร สัมมานุช  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
5. นางลักขณา เตชวงษ์  ผู้อํานวยการกองบริการการศึกษา 
6. นางสาวสุภัทรสร ขุมทอง  นักวิชาการ 
 
เปิดประชุม เวลา 13.30 น. 
 ประธานพิจารณาจํานวนกรรมการที่มาประชุมและเห็นว่าครบองค์ประชุมแล้วจึงเปิดการประชุม
และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  
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ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 1.1  การประชุมเครือข่ายการบริการวิชาการ 

สาระสําคัญโดยย่อ 
  เมื่อวันอังคารที่ 9 มกราคม 2555 มหาวิทยาลัยได้เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมเครือข่าย
การบริการวิชาการซึ่งเป็นการรวมกลุ่มของหน่วยงานที่ทําหน้าที่หลักในการบริการวิชาการของ
มหาวิทยาลัยต่าง ๆ จํานวน 10 แห่ง คือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  มหาวิทยาลัยแม่โจ้  มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏอุตรดิตถ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  
มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  มหาวิทยาลัยทักษิณ  และมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา โดยมีการประชุมเพ่ือหารือร่วมกัน 2 เรื่อง คือ (1)  การจัดกิจกรรมช่วยเหลือฟ้ืนฟู
หลังอุทกภัยร่วมกันที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและได้ไปตรวจเย่ียมที่สามบัณฑิต เพ่ือสอบถามความ
ต้องการ และสภาพหลังนํ้าลด  เพ่ือกําหนดกิจกรรมช่วยเหลือฟ้ืนฟูต่อไป (2)  การจัดกิจกรรมสัปดาห์
บริการวิชาการร่วมกันโดยมหาวิทยาลัยบูรพารับเป็นเจ้าภาพและมอบหมายให้จัดทํารายละเอียดแจ้ง
มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ต่อไป โดยจะจัดขึ้นในเดือนมีนาคม 2555  อธิการบดีมอบหมายสถาบันวิจัยและ
พัฒนาเป็นผู้รับผิดชอบโดย ดร.ชิดชัย  สน่ันเสียง รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการและ 
นางสาวฤดี  เสริมชยุต  รองผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นผู้ประสานงาน 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 

 รับทราบ 

 
ระเบียบวาระท่ี 1.2  แบบสอบถามการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับกองและหัวหน้า

สํานักงานคณบดี 
  สาระสําคัญโดยย่อ 
   สืบเน่ืองจากอธิการบดีได้จัดทําและจัดส่งแบบสอบถามไปยังผู้อํานวยการกองต่าง ๆ และ
หัวหน้าสํานักงานคณบดี ได้ตอบแบบสอบถาม  ที่มาคือเมื่อ 2-3 ปีที่ผ่านมา พบว่า ข้อมูลการดําเนินงาน
และการปฏิบัติงานของผู้บริหารระดับกอง ระดับสํานักงาน หลายเรื่องไม่เป็นไปตามขอบข่ายงาน  
สาเหตุอาจมาจากไม่ทราบว่าจะต้องทําในสิ่งน้ันหรือไม่  หรือทราบแต่ไม่มีความรู้ที่จะทําในสิ่งน้ันได้  
หรือรู้ว่าต้องทําและอาจจะทําได้แต่ไม่อยากทํา  หากผู้อํานวยการระดับกองไม่ทําหน้าที่ทําให้ปัญหา 
จะมาอยู่ที่คณบดี  ผู้อํานวยการ  และอธิการบดี ที่จะต้องลําดับงานสิ่งน้ัน ซึ่งเป็นงานที่ทําประจํา  
ทําบ่อยครั้ง  และในเร่ืองดังกล่าว  ตลอด 2 ปีที่ผ่านมาได้ให้ศึกษาพร้อมทั้งให้ความรู้  กําหนดวิธีการ
ทํางาน  แต่ได้ผลไม่ดีเท่าที่ควร  จึงได้มีการจัดทําแบบสอบถามมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นตัวกระตุ้น 
การทํางานเพ่ือให้ได้รับทราบลักษณะงานที่ต้องดําเนินการ  และสอบถามด้วยว่าอยากทํางานน้ันหรือไม่  
ทําได้หรือไม่ได้ด้วยสาเหตุอะไร  เพ่ือมหาวิทยาลัยจะดําเนินการหาแนวทางแก้ไขต่อไป 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 

 รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 1.3  มติท่ีประชุมอธิการบด ี

  สาระสําคัญโดยย่อ 
   ตามท่ี อธิการบดีได้จัดส่งเอกสารมติที่ประชุมอธิการบดีให้ผู้บริหารได้รับทราบแล้วน้ัน 
ขอแจ้งเรื่องจากมติที่ประชุมอธิการบดี เก่ียวกับแบบสอบถามความต้องการเข้าสู่ระบบราชการ   
ที่มาของแบบสอบถามดังกล่าวคือจากที่ประชุมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ มีความต้องการสอบถาม
มหาวิทยาลัยว่ายังยืนยันที่จะอยู่ในระบบราชการหรือต้องการออกนอกระบบราชการ  ซึ่งรัฐมนตรี 
มีแนวคิดไม่ยินดีนักที่จะออกนอกระบบราชการ ข้อมูลที่ได้จะนําไปสู่แนวนโยบายต่อผู้ที่เก่ียวข้องต่อไป 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 

 รับทราบ 

 
ระเบียบวาระท่ี 1.4  งานเลี้ยงเจ้าหน้าท่ีคนงาน 
  สาระสําคัญโดยย่อ 
   ผู้อํานวยการกองกลาง  จัดงานเล้ียงสังสรรค์วันปีใหม่ให้แก่เจ้าหน้าที่คนงานงานรวมของ
มหาวิทยาลัย ในวันที่ 10 มกราคม 2555 เวลา 17.00 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา และขอเรียนเชิญคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยทุกท่านร่วมงานดังกล่าว 
 
  มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 

 รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี 2.1  เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 21/2554 

สาระสําคัญโดยย่อ 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  

ครั้งที่ 21/2554 เมื่อวันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2554 ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

ข้อเสนอ/ญัตติ 

ขอรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 21/2554 
เมื่อวันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2554 ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 2  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 

  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้ งที่ 21/2554   
โดยให้แก้ไข หน้า 2-2 ข้อ 6 นางอรัญญา  แก้วศรีงาม เป็น นางอรัญญา  จงกลรัตน์   
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ระเบียบวาระที่ 3   เรื่องสืบเน่ืองจากการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 3.1  รายงานข้อมูลการดําเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติท่ีประชุม 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ครั้งท่ี 21/2554 

สาระสําคัญโดยย่อ 
  เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย นําเสนอข้อมูลการดําเนินงานและ 
ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 21/2554  โดยได้แจ้งและ 
มอบให้หน่วยงานและบุคคลที่เก่ียวข้องดําเนินการตามมติแล้ว 
 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 

 1.  คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ได้มีมติกําหนดเป็นแนวปฏิบัติให้เลขานุการนําเสนอ
ที่ประชุมเพ่ือทราบความคืบหน้าหรือข้อมูลการดําเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติทุกครั้งโดยบรรจุ 
เป็นเรื่องสืบเน่ืองจากการประชุมครั้งก่อนด้วย 

 2.  คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มีการประชุมคร้ังที่ 21/2554 เมื่อวันอังคารที่  
20 ธันวาคม 2554 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา   
โดยมีสาระตามรายงานการประชุมฯ ในระเบียบวาระที่ 2.1 

 3.  คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มีการประชุมคร้ังที่ 21/2554 เมื่อวันอังคารที่  
20 ธันวาคม 2554 โดยมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการแจ้งไปยังหน่วยงานและบุคคลที่เก่ียวข้องปฏิบัติตาม
มติที่ประชุมในระเบียบวาระที่ 3.1  

 
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
 รับทราบ 

 
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4.1 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะครุศาสตร์ 
 สาระสาํคญัโดยย่อ 

ดร.อมรรัตน์  สนั่นเสียง  รายงาน 
ในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2555 คณะครุศาสตร์โดยศูนย์การศึกษาพิเศษจะจัดงานวันเด็ก

ให้กับเด็กที่มีความบกพร่องทางร่างกาย  ซึ่งได้มีการขอรับบริจาคเงินจากคณาจารย์เพ่ือสมทบทุนจัดงาน
เน่ืองจากหน่วยงานท่ีสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันเด็กลดน้อยลงเนื่องจากได้รับผลกระทบจากภาวะ
อุทกภัย 

 

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 4.2  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 สาระสาํคญัโดยย่อ 

ผศ.วิชชุกร  นาคธน  รายงาน 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  จะจัดงานทําบุญที่อาคารใหม่ ช้ัน 1 ในวันพุธที่ 

11  มกราคม 2555  เวลา 10.00 น.  และขอเรียนเชิญคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยทุกท่าน
ร่วมงานทําบุญและรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน 

 

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 
ระเบียบวาระท่ี 4.3  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
 สาระสาํคญัโดยย่อ 

 รศ.ลํายอง  ปลั่งกลาง  รายงาน 
1. คณะวิทยาการจัดการอยู่ระหว่างการ MOU ร่วมกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศในการที่

จะส่งนักศึกษาไปประเทศเวียดนาม จํานวน 3 ราย เพ่ือฝึกงาน  และนักศึกษาไปประเทศจีน มณฑล 
กวางสี เพ่ือเรียนในโครงการสามบวกหน่ึง จํานวน 2 ราย 

2. คณะวิทยาการจัดการได้รับการติดต่อจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุ นันทา  
เรื่องโครงการสัมพันธ์ไตรภาคีวิถีพลังงานของไทย  และโครงการส่งเสริมสังคม ประชาชน ให้มีความรู้
และตระหนักถึงการใช้พลังงาน  ได้เริ่มดําเนินการไปแล้วโดยมีกิจกรรมจํานวน 8 ครั้ง ร่วมกับสถาบันวิจัย
และพัฒนา 

 
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 

รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 4.4  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 สาระสาํคญัโดยย่อ 

  นายกฤษณะ  กันอํ่า  รายงาน 
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะจัดให้มีการทําบุญขึ้นปีใหม่เลี้ยงพระเช้าในวันพุธที่  
11 มกราคม  2555 หน้าอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ และช่วงบ่ายเป็นการเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ของนักศึกษา
ขอเรียนเชิญคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยร่วมกิจกรรมดังกล่าว 

  
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 

รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 4.5  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผู้อํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา  
 สาระสาํคญัโดยย่อ 

ผศ.พันทิพา  มาลา  รายงาน 

1. สถาบันอยุธยาศึกษาได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดงาน
จําลองบรรยากาศตลาดย้อนยุคสมัยกรุงศรีอยุธยา ในงานยอยศย่ิงฟ้าอยุธยามรดกโลกประจําปี 2554 
ระหว่างวันที่ 10-19 กุมภาพันธ์ 2555 ณ บริเวณวัดมหาธาตุ มีกิจกรรมที่จะดําเนินการทั้งหมดจํานวน 7 
โซน และมีคณะกรรมการกําหนดรูปแบบแผนผังการจัดงาน  ความละเอียดทราบแล้วน้ัน ซึ่งสถาบัน
อยุธยาศึกษาได้สรุปค่าใช้จ่ายของการจัดกิจกรรมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,500,000 บาท ค่าใช้จ่ายในการจัด
กิจกรรมเนื่องจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีงบประมาณสําหรับจัดกิจกรรมจําลองบรรยากาศหน้างาน
พร้อมการแสดงแสงสีเสียง  เป็นเงินจํานวน 6,500,000 บาท และมีเงินส่วนเกินที่ต้องเบิกจาก
มหาวิทยาลัยจํานวน 300,000 บาท  สถาบันอยุธยาขออนุมัติโครงการฯ เพ่ือจัดงานดังกล่าวกับ
มหา วิทยาลั ย   และในส่ วนของการจํ าลองบรรยากาศหน้ างานไ ด้แ ต่ ง ต้ั งคณะกรรมการ 
เรียบร้อยแล้ว 

2. สถาบันอยุธยาศึกษากําหนดจัดงานสัมมนานานาชาติในวันที่ 26-27 มกราคม 2555  
ซึ่งอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อม  โดยดร.ชาญวิทย์  เกษตรศิริ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและอธิการบดี 
เป็นประธานร่วมประชุมในวันที่ 12 มกราคม 2555  และจะจัดให้มีการประชุมใหญ่เพ่ือสรุปงานร่วมกับ
คณะกรรมการในวันที่ 19 มกราคม 2555 เวลา 15.00 น. ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
 

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 

รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 4.6   เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและ 
    เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 สาระสาํคญัโดยย่อ 

นายชัยพฤกษ์  ชูดํา  รายงาน 
สํานักวิทยบริการฯ ได้ทําการปรับปรุงเครือข่ายเมื่อปีงบประมาณ 2554  ขณะน้ีผู้รับจ้าง

เข้าดําเนินการงวดที่ 2 เมื่อวันที่ 27  ธันวาคม 2554 เป็นต้นมา ได้ดําเนินการติดต้ังรางสาย Lan 
ที่อาคาร 1 อาคาร 4 ดังน้ันเครือข่ายที่ใช้งานอยู่เป็นเครือข่ายช่ัวคราวเท่าน้ัน  และยังมีการปรับเปลี่ยน
เพ่ิมเติมจุด Lan อยู่ในขณะน้ี  หากคณาจารย์มีความต้องการเพ่ิมจุด Lan ขอให้แจ้งมายังสํานัก 
วิทยบริการฯ ได้ทันที  และขอทํางานช่วงกลางคืนขอความอนุเคราะห์ให้แจ้งแม่บ้านผู้ดูแลอาคารในการ
เข้าปฏิบัติงานเพ่ือเร่งดําเนินการเรื่องดังกล่าวโดยปฏิบัติงานไม่เกินเวลา 23.00 น. และได้ประสานงาน
ไปยังเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในการเข้าปฏิบัติงานตามอาคารต่าง ๆ เรียบร้อยแล้ว 

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 

รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 4.7   เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 สาระสาํคญัโดยย่อ 

ผศ.จินตนา  เวชมี  รายงาน 
1.   ปฏิทินงานด้านการวิจัยปีงบประมาณ 2555 
2. ปฏิทินงานบริการวิชาการในส่วนความรับผิดชอบของสถาบันวิจัยและพัฒนา  

ปีงบประมาณ 2555 
3.   การจัดงานวันเด็กปี 2555  โดยขออนุญาตลําดับเหตุการณ์ดังน้ี 

3.1 วันศุกร์ที่ 6 มกราคม 2555 เวลา 16.30 น. ผศ.จินตนา เวชมี ได้รับโทรศัพท์จาก
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  
(นายวิทยา บูรณศิริ) ได้แจ้งให้ สสส. จัดงานวันเด็กที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยรัฐมนตรีได้
มอบหมายให้ประสานกับนายพงษ์ศักด์ิ  พรหมหิรัญกุล (อยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) สสส.  
(คุณเพ็ญพรรณ จิตตะเสนีย์) ได้ขอให้ ผศ.จินตนา เวชมี ประสานงานการจัดงานโดย สสส. จะสนับสนุน
งบประมาณ 

      3.2 วันเสาร์ที่ 7 มกราคม 2555 ผศ .จินตนา เวชมี สสส . และนายพงษ์ศักด์ิ   
พรหมหิรัญ กุล   ไ ด้พบปะกันและตัดสิน ใจจะจัดงานร่ วม กันโดยใ ห้สภาเ ด็กและเยาวชน  
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นเจ้าภาพหลัก โดยใช้ศาลากลางเก่าเป็นสถานที่จัดงาน ทั้งน้ีการขอ
อนุญาตใช้สถานที่ นายพงษ์ศักด์ิ  พรหมหิรัญกุล  จะเป็นผู้ติดต่อ  

      3.3 วันอาทิตย์ที่ 8 มกราคม 2555 ผศ.จินตนา เวชมี ได้เชิญดร.ชิดชัย สน่ันเสียง  
คุณศรีอรุณ  วิสุทธิธรรม  (เจ้าหน้าที่พมจ. ซึ่งคุ้นเคยกับสภาเด็กและเยาวชน) พร้อมกับตัวแทนสภาเด็ก
และเยาวชนจํานวน 5 คน และตัวแทนนักศึกษาคณะครุศาสตร์ จํานวน 6 คน ไปร่วมประชุมและเตรียม
งานที่ศาลากลางเก่าได้กําหนด Theme งานตามคําขวัญวันเด็ก “สามัคคี มีความรู้ คู่ปัญญา คงรักษา
ความเป็นไทย ใส่ใจเทคโนโลยี” 

 การกําหนดกิจกรรมผู้เข้าร่วมประชุมได้กําหนด ดังน้ี 
(1) บริเวณหน้าศาลากลางเก่า จะเป็นกิจกรรมการละเล่นพ้ืนบ้านและดนตรี  สภาเด็ก

และเยาวชน อําเภอบางปะอิน และอําเภอผักไห่ รับผิดชอบ (คงรักษาความเป็นไทย) 
(2) บริเวณปีกขวาติดกับอาคาร (หันหน้าเข้าอาคาร) จะมีกิจกรรมวาดภาพโดยใช้สีไม้ 

ทีมศิลปะครูต้นอําเภอเสนา เป็นผู้รับผิดชอบ (คงรักษาความเป็นไทย) 
(3) บริเวณสนามหญ้าปีกขวาของอาคาร จะมีบ้านลมและม้าหมุนจากภาคเอกชน 

(สามัคคี) 
(4) บริเวณสนามหญ้าปีกซ้ายของอาคาร จะมีกิจกรรมกีฬา และนันทนาการจาก

นักศึกษาโปรแกรมพลศึกษาช้ันปีที่ 1 (สามัคคี) 
          (ร่าง) กําหนดการมีดังนี้ 

เวลา  8.00-9.00 น.  ตัวแทน สสส. ตัวแทน มรภ.และเครือข่ายร่วมจัดงาน สภา
เด็กและเยาวชน พร้อมกันบริเวณศาลากลางเก่า 
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เวลา 10.30 น.        พิธีเปิดงานวันเด็ก โดย นายวิทยา  ผิวผ่อง ผู้ว่าราชการ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวรายงานการดําเนินงานนายพรศักด์ิ  ทรัพย์สมบัติ (ประธานสภาเด็กและ
เยาวชน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) 

เวลา  9.00-15.00 น. กิจกรรม การละเล่นพ้ืนบ้าน ดนตรีสากล-ไทย เรียน/เล่นการ
วาดภาพ บ้านลม ม้าหมุน กีฬาฟุตซอล 

เวลา  14.00น. การจับรางวัลเด็กที่โชคดี และให้ข้อคิดเก่ียวกับเด็กและเยาวชน 
โดย นายวิทยา ผิวผ่อง ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวรายงานการดําเนินงานโดย 
นายพรศักด์ิ ทรัพย์สมบัติ (ประธานสภาเด็กและเยาวชน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา) 

  ในการดําเนินงานดังกล่าวมีความจําเป็นต้องขอความอนุเคราะห์หน่วยงานต่างๆ 
ดังนี้  

1) ขอให้โปรแกรมวิชาร่วมจัดกิจกรรมบนอาคาร (ช้ันหน่ึง) ซึ่งมีทั้งหมด 16  
ช่วงเสา เพ่ือให้เด็กที่มาร่วมงานได้ความรู้คู่ปัญญา และได้ประเด็นใส่ใจเทคโนโลยี โดยขอให้เสนอ
กิจกรรมที่จะจัดสิ่งของที่จะใช้งบประมาณตามแบบฟอร์มที่กําหนดภายใน 16.00 น. วันอังคารที่ 
10 มกราคม 2555 

2) ขออนุญาตใช้ช่ือมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับสํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ และสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดงาน 
วันเด็กปี 2555 ภายใต้การสนับสนุนของนายวิทยา บูรณศิริ 

3) การประชาสัมพันธ์ขอโดยใช้รถมหาวิทยาลัยเพ่ือประชาสัมพันธ์บริเวณรอบ
เกาะเมือง 

4) ขอใช้เครื่องเสียง  
 

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
  รับทราบ  มอบหมาย ผศ.จินตนา  เวชมี ร่วมจัดงานโดยอนุญาตให้ใช้ช่ือและโลโก้ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ในการน้ีได้ขอความอนุเคราะห์จากคณะต่าง ๆ เพ่ือร่วมจัด
กิจกรรม  และการขอใช้รถจากกองกลาง ฝ่ายยานพาหนะเพ่ือใช้ในการประชาสัมพันธ์/เครื่องเสียง/เต้นท์ 
และมอบหมายผู้อํานวยการกองกลางเป็นผู้ประสานงาน และจัดให้ตามท่ีมหาวิทยาลัยมีอยู่จริง  

  อธิการบดี เสนอความคิดเห็นเก่ียวกับการบริการทางวิชาการในปีงบประมาณ 2555 
และปีงบประมาณต่อไป มหาวิทยาลัยจะสามารถจัดการบริการวิชาการที่จะทําให้เกิดรายได้มีความ
ต้องการให้ดําเนินการ เช่น การอบรม สัมมนาบุคคลภายนอก 
 
ระเบยีบวาระท่ี 4.8  เรื่องนาํเสนอเพื่อทราบจากผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑติศกึษา 
 สาระสาํคญัโดยย่อ 

- ไม่มี -  

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
- ไม่มี -  
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ระเบียบวาระท่ี 4.9  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบด ี
 สาระสาํคญัโดยย่อ 

รศ.วันทนีย์  แสนภักดี  รายงาน 
ในวันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2555 เวลา 19.30 น. ขอเรียนเชิญกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ มารดาของภรรยานายประสาทศิลป์  จาตุรนต์รัศมี
ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในฐานะที่ท่านให้ความอนุเคราะห์กับ
มหาวิทยาลัยด้วยดีตลอดมา 

 
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 

รับทราบ 

 
ระเบยีบวาระท่ี 4.10  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดแีละผู้ชว่ยอธิการบด ี

ระเบียบวาระท่ี 4.10.1  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
  สาระสําคัญโดยย่อ 

- ไม่มี -  
 

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
- ไม่มี -  

ระเบียบวาระท่ี 4.10.2  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพฒันา 

  สาระสําคญัโดยย่อ 
นายจิระศักด์ิ  ชุมวรานนท์  รายงาน 
1.  รายงานสภาพความเสียหายของวัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ใช้งานอยู่หรือในความรับผิดชอบของ

คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ตามบันทึกเลขที่ ศธ 0550.1.2/075  ลงวันที่ 6 มกราคม 2555 
2. งบประมาณแผนดิน พรบ. งบประมาณปี  2555 ขณะน้ีรายการต่าง ๆ ยังไม่มี 

การเปล่ียนแปลง คาดว่าพรบ. งบประมาณจะประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษาได้ภายในเดือนหน้า  หน่วยงาน
ที่เป็นเจ้าของงบประมาณโดยเฉพาะหมวดงบลงทุนหรืองบที่เก่ียวกับการศึกษาค่าใช้จ่ายโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
15 ปี ของโรงเรียนสาธิตขอให้พิจารณาเตรียมดําเนินการล่วงหน้าเป็นพิเศษเน่ืองจากผลการดําเนินการที่ผ่าน
มาน้ันจะถูกนําไปเป็นข้อพิจารณาในการจัดสรรงบประมาณในปีถัดไปด้วย  และในปีงบประมาณ 2555 
มหาวิทยาลัยได้รับจัดสรรงบประมาณเพ่ือเป็นงบอุดหนุนจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยเป็นอัตราใหม่ จํานวน 
67 อัตรา  สายวิชาการจํานวน 34  อัตรา  และสายสนับสนุนวิชาการจํานวน 33 อัตราซึ่งจะมีขั้นตอนในการ
จัดสรรขอให้หน่วยงานต่างๆ  จัดเตรียมข้อมูลเพ่ือรับการจัดสรรอัตราใหม่  และงบประมาณปี 2556  
สํานักงบประมาณได้แจ้งปฏิทินการดําเนินงานให้มหาวิทยาลัยดําเนินการส่งคําของบประมาณได้แล้ว  และ
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หน่วยงานท่ีจะมีโครงการเพ่ือของบประมาณปี 2556 โปรดเตรียมข้อมูลโดยกองนโยบายและแผนจะจัดทํา
หนังสือแจ้งให้ทราบและหากหน่วยงานจัดเตรียมล่วงหน้าไว้ก่อนก็จะสามารถย่ืนของบประมาณได้ทันที  
เน่ืองจากหน่วยกลางมีหนังสือแจ้งให้ทราบเป็นระยะเวลาที่กระช้ัน  

 
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 

รับทราบ  มอบหมายให้ทุกส่วนราชการจัดเตรียมทําคําของบประมาณแผ่นดินปี 2556 
ทันทีและให้ส่งแบบคําของบประมาณให้เสร็จสิ้นภายในเดือนมกราคม 2555 โดยกองนโยบายและแผนส่ง
แบบคําของบประมาณแผ่นดินให้กับทุกส่วนราชการทั้งหมดของมหาวิทยาลัย  ส่วนสํานักงาน
คณะกรรมการบัณฑิตให้ส่งผ่านมาที่สํานักงานอธิการบดี 
 

ระเบียบวาระท่ี 4.10.3  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
 สาระสาํคญัโดยย่อ 

ผศ.ดร.วิมลพรรณ  รุ่งพรหม  รายงาน 
1. ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่องแนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) 
   ข้อสรุปของประกาศคือตามที่เกิด TQF เกิดขึ้นในประเทศไทยหลังจากที่มี มคอ. 2  

แล้วต้องทํา มคอ.3-มคอ.7 แต่ สกอ.อนุโลมให้ความชัดเจนในเรื่องน้ีคือให้มหาวิทยาลัยออกแบบตัว มคอ. 
เป็นของมหาวิทยาลัยเองได้โดยจะต้องมีหัวข้อครอบคลุม  สามารถอ้างอิงตรวจสอบได้ตามความจําเป็น  
จากเหตุดังกล่าว จึงจะจัดให้มีการประชุมเก่ียวกับหลักสูตรในช่วงเช้าและอนุมัติจบ  ส่วนช่วงบ่ายจะเป็น
การประชุมอาจารย์โดยจะแบ่งเป็นประธานหลักสูตรและอาจารย์สอนศึกษาทั่วไป  ซึ่งหลักสูตรภายหลังที่
ผ่านสภาแล้วจะต้องผ่านกระบวนการ TQA  คือ 1. จะต้องประชุมอาจารย์ประจําหลักสูตร 1 ครั้งซึ่งเป็น 
KPI 12 ข้อ 2. ต้องมี มคอ. 3 ก่อนเปิดเทอมอย่างน้อย 30 วัน และเมื่อสิ้นภาคเรียนจะต้องจัดทํา  
มคอ. 5 และ มคอ. 5 จะสัมพันธ์กับการประเมินผลการสอน  ซึ่งบัดน้ีทุกอย่างได้เข้าสู่สภาวะปกติแล้ว  
การวัดผลของภาคเรียนที่ 1/2554  จัดทําได้และนักศึกษาทราบเกรดเรียบร้อยแล้ว  จึงต้องการเชิญ
อาจารย์ที่หลักสูตรผ่าน TQF ทํา มคอ.5 หากไม่ดําเนินการก็จะไม่มีการขับเคลื่อนระบบ I QA  

3. ขออนุญาตที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเน่ืองจากวันพุธที่ 11 มกราคม 
2555 สภาวิชาการจะเห็นชอบการเสนอให้ปริญญา (เพ่ิมเติม) เน่ืองจากได้รับแจ้งจากเลขานุการ 
ดร. สว่าง ภู่พัฒน์วิบูลย์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในการขอรายช่ือนักศึกษาท่ีจะเข้า
รับปริญญาบัตร ได้ภายในสิ้นเดือนมกราคม 2555  และขอความอนุเคราะห์สํานักคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาเร่งรัดนักศึกษาอีกจํานวน 10 รายเพ่ือนําเข้าสภามหาวิทยาลัยต่อไปและเพื่อให้นักศึกษา
ได้รับปริญญาพร้อมกัน 

4.  นักศึกษาท่ียังไม่ได้ชําระค่าลงทะเบียน ค้างรุ่น ขอความร่วมมือให้คณะช่วยแก้ไข และ
ฝากประชาสัมพันธ์ดังกล่าว เน่ืองจากมีผลกระทบกับสิทธ์ิของนักศึกษา เพ่ือให้ทันภายในวันที่ 18 
มกราคม 2555  

 
 



 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  คร้ังที่  2/2555 

 

[2-12] 

อธิการบดี  กล่าวว่า  ให้กองบริการการศึกษาใช้หลักการโดยออกประกาศกําหนดวันที่
สําเร็จการศึกษาในภาคเรียน และวันสุดท้ายของการสําเร็จการศึกษาที่มีสิทธ์ิเข้ารับพระราชทานปริญญา 
นักศึกษาต้องสําเร็จการศึกษาก่อนวันที่มหาวิทยาลัยจะส่งช่ือให้กับสํานักพระราชวังสิ้นเดือนมกราคม  
จึงจะมีสิทธ์ิเข้ารับพระราชทานปริญญา  ดังน้ันนักศึกษาต้องสําเร็จการศึกษาก่อนเรียบร้อยแล้วจึงจะ 
มีสิทธ์ิ 

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4.10.4   เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
 สาระสาํคญัโดยย่อ 
  นายชิดชัย  สนั่นเสียง  รายงาน 

1. การเสนอผลงานเพ่ือขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติในปี 2555 จะเสนอภายในวันที่ 29 
กุมภาพันธ์ 2555  โดยมี 2 แบบ คือ 1. คณาจารย์ที่ได้ทําวิจัยเสนอโดยหน่วยงาน 2. วิทยานิพนธ์ 
ขอความอนุเคราะห์สํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาพิจารณาให้แต่ละหลักสูตร โดยสถาบันวิจัย
และพัฒนาเป็นผู้คัดเลือก 
 2.  การจัดสมัชชาปฏิรูประดับชาติ ครั้งที่ 2  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเป็น
เครือข่ายสมัชชาปฏิรูปอยู่ในกลุ่มสถาบันวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มที่ 2 มีภาคใต้ ภาคกลาง 
รวมจํานวน 20 มหาวิทยาลัยและจะมีการจัดประชุมสมัชชาในวันที่ 30 มีนาคม 2555 – 1 เมษายน 
2555 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค  กรุงเทพฯ  
 3.  สถาบันวิจัยและพัฒนาได้สร้างมาตรฐานหลักสูตรฝึกอบรมหลักสูตรอบรมระยะสั้น  
ขอความร่วมมือแต่ละคณะช่วยดําเนินการเร่ืองหลักสูตรฝึกอบรม เพ่ือให้ได้การบริการทางวิชาการเพ่ิม
มากขึ้นต้องอาศัยศักยภาพของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยช่วยกันจัดทําหลกัสูตรให้เกิดขึ้น 

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ  

ระเบยีบวาระท่ี 4.10.5  เรือ่งนําเสนอเพือ่ทราบจากรองอธิการบดฝ่ีายกิจการนกัศึกษา 
 สาระสาํคญัโดยย่อ 

 นายสุนทร  โภชฌงค์  รายงาน 
 กําหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏประจําปี

การศึกษา 2553-2554  ตามหนังสือจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามท่ี  ศธ 0538/ว13 
โดยแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงวันที่ 6-12 พฤษภาคม 2555 และช่วงวันที่  14-17 พฤษภาคม 2555 และ
กําหนดการรับพระราชทานปริญญาบัตรภาคเช้าในเวลา 11.30 น. ภาคบ่ายในเวลา 15.00 น.  
ณ อาคารใหม่  สวนอัมพร แต่ยังไม่กําหนดช่วงเวลาที่แน่นอนในการรับพระราชทานปริญญาบัตรของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  หากได้รับทราบรายละเอียดที่แน่ชัดจะนําเรียนให้คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาวิทยาลัยได้รับทราบต่อไป 
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มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4.10.6  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
 สาระสาํคญัโดยย่อ 

  -ไม่ม-ี 

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 

  -ไม่ม-ี 
 

ระเบียบวาระที่ 5   เรื่องนําเสนอเพื่อพิจารณา 
ระเบียบวาระท่ี 5.1  พิจารณาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะกรณีนักศึกษาโพสต์ข้อความ

ไม่เหมาะสม 
 สาระสําคัญโดยย่อ 
  ตามที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้รับข้อมูลการโพสต์ข้อความของนักศึกษา 
ผ่านทาง Face book มีข้อความท่ีไม่เหมาะสมพาดพิงถึงอาจารย์ผู้สอน 

  อธิการบดี  กล่าวว่า นักศึกษาและอาจารย์ที่เป็นคู่กรณีได้ติดต่อพูดคุยร่วมกับอธิการบดี 
ทราบความว่าไม่ ไ ด้มี เจตนา   ต้องการที่จะขอโทษตามบันทึกที่แจ้ งจากคณะมนุษยศาสตร์  
ที่ ศธ. 0550.3.1/0014 ลงวันที่ 6 มกราคม 2555 และควรมีการจัดทําระบบที่ไม่ทําให้อาจารย์ถูกกดดัน
ให้ต้องทํางานตํ่ากว่ามาตรฐานฯ 

 มติที่ประชุม  
  มอบหมาย  นายสุ นทร   โภชฌงค์  รองอ ธิ การบ ดี ฝ่ า ย กิ จการ นั กศึ กษา  และ  
ผศ.ดร.วิมลพรรณ  รุ่งพรหม รวมทั้งคณบดีจัดทําระบบที่จะป้องกันไม่ให้อาจารย์ถูกบีบกดดันให้ 
ไม่สามารถปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานได้โดยเริ่มต้นจากแนวปฏิบัติที่อาจารย์พึงกระทําต่อนักศึกษาเพ่ือให้
เห็นเป็นรูปธรรมให้ยกร่างประกาศเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบ.) เพ่ือแจ้งไปยัง
คณาจารย์ทุกท่าน 
 

ระเบียบวาระท่ี 5.2  ขอความเห็นชอบ (ร่าง) “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยาว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนของผู้ดํารง
ตําแหน่งประเภทผู้บริหารท่ีมิได้เป็นข้าราชการพลเรือนใน
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. .....” 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
 ตามมติสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งที่ 9/2554 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2554

อธิการบดีมอบหมายให้มหาวิทยาลัยจัดทําระเบียบการจ่ายเงินเดือนให้แก่ข้าราชการท่ีเกษียณอายุ
ราชการไปแล้วแต่ยังดํารงตําแหน่งประเภทผู้บริหารที่มีวาระน้ัน  และได้ยกร่างเพ่ือให้ที่ประชุมพิจารณา 
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  กรรมการให้ข้อเสนอแนะดังนี้ 
  ดร.รวีวัตร์ สิริภูบาล ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิต  กล่าวว่า  เห็นด้วย 
ในหลักการที่จัดทําร่างให้มีระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทน 
ของผู้ดํารงตําแหน่งประเภทผู้บริหารที่มิได้เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา แต่ควรจะเป็น
ระเบียบว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจําตําแหน่ง  มีความเห็นดังน้ี 

 โครงสร้างของเงินเดือนควรเป็นไปตามโครงสร้างของเงินเดือนทางราชการที่จ่ายให้กับ 
ผู้ดํารงตําแหน่ง ซึ่งจะเทียบเท่ากับเงินประจําตําแหน่งได้ เช่น อธิการบดี เทียบเท่ากับอธิบดี ข้าราชการ
ระดับ 10 ควรร่างว่าทั้งน้ีไม่ตํ่ากว่าขั้นตํ่าของระดับ 10 และไม่สูงกว่าขั้นสูงของระดับ 10 หรือระดับแท่ง
ตามเกณฑ์ที่กําหนด  และสําหรับผู้อํานวยการสํานักหรือคณบดี เทียบเท่ากับรองอธิบดี ควรให้เทียบกับ
เงินเดือนของข้าราชการพลเรือน ควรเน้นให้มีที่มาและเทียบได้กับของราชการ 

 ผศ.วิชชุกร  นาคธน คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  กล่าวว่า เห็นด้วย 
กับดร.รวีวัตร์  สิริภูบาล ลักษณะการบริหารมหาวิทยาลัยเทียบเท่ากรม และมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยายังเป็นมหาวิทยาลยัของรัฐ ต้องอิงกับมาตรฐานทั่วไป ขอให้ฝ่ายนิติกรนําไปเทียบเคียง
โครงสร้างบัญชีเงินเดือนหน่วยงานของรัฐให้อยู่ในอัตราที่เหมาะสม  

 ดร.รวีวัตร์ สิริภูบาล ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิต  กล่าวว่า ร่างข้อ 8 ใน
กรณีที่ผู้บริหารเกษียณอายุราชการในระหว่างวาระการดํารงตําแหน่งผู้บริหารตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ให้ได้รับเงินเดือนเดือนสุดท้ายก่อนวันเกษียณอายุราชการ  ซึ่งไม่เป็น
ธรรมกับผู้รับตําแหน่งมีผลทําให้ไม่ได้ขึ้นขั้นในปีต่อไป 
 
 มติที่ประชุม  
 มอบหมาย กองกลาง ยกร่าง “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาว่าด้วย 
การจ่ายค่ าตอบแทนของผู้ ดํ ารงตํ าแหน่งประเภทผู้บริหาร ท่ีมิ ไ ด้ เ ป็นข้ าราชการพลเรือน 
ในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. .....” โดยใช้ฐานการคิดแบบเดียวกับส่วนราชการและให้นําเสนอในการ
ประชุมครั้งที่ 2/2555 วันอังคารที่ 24 มกราคม 2555 
 

ระเบียบวาระท่ี 5.3  ขอความเห็นชอบ (ร่าง) “พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา 
อักษรย่อสําหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะและครุยประจํา
ตําแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. .....” 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
 จากการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2554 วันที่ 14 กันยายน 2554  ทั้งน้ีให้เร่งเสนอ

ร่างพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชาอักษรย่อสําหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ  
เข็มวิทยฐานะและครุยประจําตําแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และยังไม่เปิดรับ
นักศึกษาจนกว่าการจัดทําร่างจะเสร็จสิ้นสมบูรณ์และทั้งน้ีหลักสูตรดังกล่าว สํานักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษาได้รับทราบการให้ความเห็นชอบแล้ว เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2554 

 ทั้งน้ี ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ครั้งที่ 6/2554 วันที่ 19 กันยายน 2554 
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 มติที่ประชุม   
 เห็นชอบ (ร่าง) “พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสําหรับสาขาวิชา  
ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะและครุยประจําตําแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. .....” 
 
ระเบียบวาระท่ี 5.4  พิจารณาความจําเป็นในการใช้คลื่นความถ่ี ตามมาตรา 82 แห่ง

พระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกํากับประกอบกิจการ
วิทยุการกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม  
พ.ศ. 2553 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
 ตามท่ีผู้บริหารของ กสทช. แจ้งที่ประชุมวันที่ 13 ธันวาคม 2554 สรุปให้ทุกหน่วยงานที่ถือ

ครองคล่ืนความถี่ ช้ีแจง เหตุผล ภารกิจ ความจําเป็นในการใช้คลื่นความถ่ี ตามมาตรา 82  
แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุ
โทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีคลื่นความถ่ี 1 คลื่น ซึ่งขณะน้ีสถานีต้ังอยู่ที่อาคาร 
100 ปี  แต่ปัจจุบันไม่มีการกระจายเสียงแต่ประการใด (เดิมสถานที่ต้ังอยู่ที่อาคารสวนหลวง) 

  กรรมการอภิปรายร่วมกันดังนี้ 
 นางสุนทรี  โพธิกุล ผู้อํานวยการกองกลาง กล่าวว่า  มหาวิทยาลัยต้องดําเนินการเก่ียวกับ

การใช้คลื่นความถ่ีให้ ชัดเจนโดยคณะทั้ ง  4 คณะพิจารณาการใช้คลื่นความถี่สอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติ ตามมาตรา 82 แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการประกอบ
กิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม พ.ศ. 2553 และใช้เพ่ือการเรียน 
การสอนในลักษณะใด โดยคณะใดจะเป็นผู้ดําเนินการต่อไป 

 ดร.รวีวัตร์ สิริภูบาล ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิต  กล่าวว่า งานใดที่
เก่ียวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ควรมอบหมายสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็น
ผู้รับผิดชอบ 
 
 มติที่ประชุม  

เห็นชอบการใช้คลื่นความถ่ี ตามพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถ่ีและกํากับการ
ประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม  พ.ศ. 2553 มาตรา 82  และ 
มอบหมายให้สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
ใช้ในงานการจัดการศึกษา และดําเนินตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย   
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ระเบียบวาระท่ี  5.5  รายงานผลการติดตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ปี พ.ศ. 2553-2555 ในระยะครึ่งแผน 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
 ตามท่ี กองนโยบายและแผน ได้รวบรวมข้อมูลผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์กลยุทธ์ ตัวช้ีวัดและได้ติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามกรอบแผนพัฒนามหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ปี พ.ศ.2553-2555 ในระยะครึ่งแผน เพ่ือรายงานผลการดําเนินงาน 
ให้มหาวิทยาลัยทราบ 

 กรรมการให้ข้อเสนอแนะดังนี้ 
  อธิการบดี  กล่าวว่า ข้อมูลที่ใช้ในการสรุปเป็นข้อมูลในช่วงใดควรระบุวันที่ให้ชัดเจน และ
ผลการดําเนินงานของช่วงดังกล่าวเทียบเคียงกันเพ่ือให้เห็นภาพว่าบรรลุหรือไม่อย่างไร  หากเพ่ิมเติมแล้ว
ข้อมูลคาดเคลื่อนต้องแก้ไขให้สอดคล้องกัน  เมื่อพบว่าตัวช้ีวัดที่มีอยู่ 66 ตัวช้ีวัด บรรลุน้อยมากต้องเสนอ
ข้อมูลให้เห็นจุดเหล่าน้ันด้วยสาเหตุอะไรควรเพ่ิมเติมให้ชัดเจน  เพ่ือนําไปสู่การแก้ไขได้ต่อไป 
  ดร.รวีวัตร์ สิริภูบาล ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิต  กล่าวว่า ควรให้มี 
การระบุว่าในระยะครึ่งแผน (1 ต.ค. 2552-30 ก.ย. 2554) ได้จัดทําในตัวช้ีวัดใดไปบ้าง จํานวนก่ีตัวช้ีวัด
และได้ผลเป็นอย่างไร ตามกรอบแนวทางปฏิทินการดําเนินงาน และได้ผลเฉลี่ยค่าร้อยละมาจากไหนและ
คิดจากอะไร  ในส่วนบทสรุปของผู้บริหารควรต้องตรงกับผลการดําเนินงานตามกรอบแผนพัฒนา 
  ดร.อมรรัตน์  สนั่นเสียง คณบดีคณะครุศาสตร์  กล่าวว่า การประเมินจะมีประโยชน์หาก
ข้อมูลสมบรูณ์  ซึ่งมองปี 2554 ตัวช้ีวัดที่หายไปจํานวน 19 ตัวช้ีวัด วัดได้จํานวน 47 ตัวช้ีวัดควร
พิจารณาว่าจากจํานวน 47 ตัวช้ีวัดน้ันบรรลุหรือไม่ซึ่งจํานวน 19 ตัวช้ีวัดเก็บไม่ได้จริงหรือไม่ 
  อธิการบดี กล่าวว่า  ตามท่ีอธิการบดีได้ดําเนินการจัดทําโครงสร้างของแผนไปแล้วน้ัน แต่ก็
ไม่ได้ดําเนินการตามกรอบดังกล่าวในการจัดระบบใหม่ ซึ่งต่อไปต้องการให้แก้ไข คือ โครงสร้างของแผน
ใช้ปีของแผนเป็นตัวแบ่งใช้อ้างอิงกับแผนพัฒนาประเทศ คือการอ้างอิง พ.ศ. ได้แก่แผนนับช่วงหน่ึง 5 ปี 
(แผนระยะกลาง) เริ่มต้ังแต่แผนพัฒนาประเทศฉบับที่ 1 ขึ้นต้นด้วย 0 และลงท้ายด้วย 4 และขึ้นต้นด้วย 
5 ลงท้ายด้วย 9 แผนที่เริ่มการประเมินควรอยู่ระหว่างควรเป็นแผนที่เริ่มช่วง 2550-2554 แต่ในช่วงที่
ผ่านมามีความสับสนและเพ่ิมเติมแผนปฏิบัติราชการซึ่งมีกําหนด 4 ปี จึงทําให้มีความคาบเก่ียวกันกับ
แผนพัฒนาและได้ดําเนินการจัดทําแผนภาพแบ่งเป็นแผน 5 ปี และแผนระยะยาวให้จัดทํา 2555-2569 
ส่วนการประเมินคร้ังน้ีให้ประเมินคร่ึงแผน 2550-2554 ให้กําหนดช่วงเวลาของการติดตามแผนแก้ไขเป็น
ประเมินถึง 30 กันยายน 2554 ส่วนการย้อนกลับไปจํานวนเท่าใดนั้น  โดยหลักการเมื่อครบแผน 5 ปี
ควรจะประเมินทั้งแผนต้ังแต่ 2550-2554 ซึ่งในส่วนของแผนปี 2555 จะเริ่มต้ังแต่ 1 ตุลาคม 2554  
 
 มติที่ประชุม  
  ปรับปรุงการรายงานผลการติดตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
ปี พ.ศ. 2553-2555 ในระยะครึ่งแผนโดยให้ประเมินส่วนของปีพ.ศ. 2554 (1 ต.ค. 2552-30 ก.ย. 2554) 
และให้กําหนดช่วงเวลาของการติดตามแผนนับถึงวันที่ 30 กันยายน 2554 โดยใช้โครงสร้างแผนของ
อธิการบดีและให้ติดตามแผนตามข้อมูลโครงสร้างแผนดังกล่าวโดยข้อมูลให้ผันแปรไปตามข้อมูลที่
รวบรวมน้ัน 



 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  คร้ังที่  2/2555 
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ระเบียบวาระท่ี 5.6  ขอความเห็นชอบแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2555 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
 ตามท่ี ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  ได้ผ่าน

การพิจารณาจากสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา  ประกอบกับมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 
9/2554 เมื่อวันพุธที่ 14 กันยายน 2554  ได้เห็นชอบงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ของ
มหาวิทยาลัยแล้ว น้ัน 

 เพ่ือให้แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ .ศ . 2555  เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์และสอดคล้องตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย  กองนโยบายและแผน  จึงได้จัดทําแผน
งบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  ประกอบด้วย งบประมาณแผ่นดิน งบค่าบํารุง
การศึกษา งบการจัดการศึกษาสําหรับบุคลากรประจําการ และงบบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือเสนอขอความ
เห็นชอบก่อนนําเสนอขออนุมัติสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

กรรมการอภิปรายร่วมกันดังนี้ 
  อธิการบดี  กล่าวว่า การจัดทํางบประมาณในปีต่อไปต้องการให้หน่วยงานกําหนดจุดเน้น

ในเชิงพัฒนาให้มากขึ้น เช่น งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม กรรมาธิการได้เสนอมาว่าให้สํานัก
งบประมาณพิจารณาจัดสรรด้านทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมเพ่ิมมากขึ้นแต่ปัญหาคือมหาวิทยาลัยไม่มี
โครงการไปเสนอต่อสํานักงบประมาณจึงไม่สามารถพิจารณาอนุมัติงบประมาณให้ได้  ในปี 2556 
มหาวิทยาลัยมีโอกาสเน่ืองด้วยกรรมาธิการได้แจ้งให้สํานักงบประมาณจัดเตรียมงบประมาณให้กับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ  ซึ่งหากมีโครงการไปนําเสนอต่อสํานักงบประมาณก็จะได้รับการอนุมัติต่อไป   
จึงขอฝากผู้อํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษาและหน่วยงานต่าง ๆ ให้พิจารณาเพ่ิมเติมการขอต้ัง
งบประมาณเพ่ือขอรับการจัดสรรงบประมาณเกี่ยวกับการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมในปี 2556 ขอให้เร่ง
ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม 2555 

 นายจิรศักด์ิ  ชุมวรานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา  กล่าวว่า  หน่วยงานใด
ที่มีโครงการท่ีสําคัญต้องใช้งบประมาณจํานวนมาก มีช่องทางปกติคือเสนอต่อสํานักงบประมาณโดย
พิจารณาให้ตามกรอบวงเงิน  และช่องทางพิเศษเสนอต่อรัฐมนตรีเพ่ือให้รัฐมนตรีมีมติเพ่ือผูกพันไปกับ
สํานักงบประมาณ เช่น โครงการท่ีจะนําไปพัฒนาศูนย์สามบัณฑิตซึ่งใช้งบประมาณถึง 100 ล้านบาท 
เกินกรอบวงเงินปกติ เป็นต้น 

 อธิการบดี  กล่าวว่า  ระบบงบประมาณของประเทศไทย เริ่มต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม ของปี
ปัจจุบัน – 30 กันยายน ของปีหน้า  ช่ือของงบประมาณนําช่ือของปีหน้ามาเป็นปีงบประมาณ ในการทํา
งบประมาณแต่ละปีสํานักงบประมาณจะกําหนดปฏิทินการดําเนินงานโดยกองนโยบายและแผนจะจัดส่ง
ปฏิทินการดําเนินงานของสํานักงบประมาณให้แต่ละคณะทุก ๆ ปี โดยให้ดําเนินการตามน้ัน 

 มติที่ประชุม  
  เห็นชอบแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
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ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องอ่ืนๆ 
ระเบียบวาระท่ี 6.1  กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  ครั้งท่ี 2/2555 
 

สาระสําคัญโดยย่อ 
เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยหารือกําหนดการประชุมคณะกรรมการ

บริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2555 วันอังคารที่ 24 มกราคม 2555  เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 1
อาคาร 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
 รับทราบ 

 
ระเบียบวาระท่ี 6.2    ขอความเห็นชอบการลงทุนจัดงานจําลองบรรยากาศหน้างานและ

ตลาดย้อนยุคสมัยกรุงศรีอยุธยา ในงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก 
ประจําปี 2554 ของสถาบันอยุธยาศึกษา  

สาระสําคัญโดยย่อ 
สืบเน่ืองจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้มอบให้มหาวิทยาลัยจัดงานแสงสีเสียงยอยศย่ิงฟ้า

อยุธยามรดกโลก  ซึ่งสถาบันอยุธยาศึกษาได้รับงบประมาณร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์ฯ โดยแยกเป็น 2 
ส่วน คือ การแสดงแสง สี เสียง และการแสดงหน้างาน ในการแสดงแสง สี เสียง ได้มอบให้คณะ
มนุษยศาสตร์ฯ เป็นผู้ดําเนินการ  และการแสดงหน้างานได้มอบให้สถาบันอยุธยาศึกษาเป็นผู้ดําเนินการ  
โดยให้วงเงินงบประมาณจํานวน 6,500,000 บาท  ซึ่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ขอต้ังงบประมาณไว้จํานวน 
5,300,000 บาท ทําให้มีเงินคงเหลือจํานวน 1,200,000 บาท ซึ่งสถาบันอยุธยาศึกษา ต้ังงบประมาณไว้
จํานวน 1,500,000 บาท ทําให้ยังขาดเงินอีกจํานวน 300,000 บาท การจัดโซนหน้างานมหาวิทยาลัย
เป็นผู้ดําเนินการทั้งหมดและต้องจัดหางบประมาณเพ่ิมเติมจํานวน 300,000 บาท 

อธิการบดี  กล่าวว่า  การจัดหางบประมาณมี 3 ทางเลือก คือ 1. เงินรายได้จากพ้ืนที่ 
ส่วนหน่ึง 2. ขอผู้ให้การสนับสนุน 3. เงินลงทุนจากมหาวิทยาลัย จึงขออนุมัติวงเงินจากคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือจัดงานดังกล่าวจํานวน 300,000 บาท เพ่ือลงทุนในส่วนที่จะต้อง
ดําเนินการ หากมีรายได้เพียงพอให้คืนกลับมหาวิทยาลัย  หากขาดทุนถือว่ามหาวิทยาลัยนําเงินลงทุน
ร่วมจัดงานดังกล่าว 

 

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
เห็นชอบอนุมัติเงินคงคลัง จํานวน 300,000 บาท ให้กับสถาบันอยุธยาศึกษาเพ่ือนําไปจัด

งานจําลองบรรยากาศหน้างานและตลาดย้อนยุคฯ หากมีรายได้เพียงพอให้คืนกลับเงินคงคลังของ
มหาวิทยาลัย  หากขาดทุนให้ถือว่ามหาวิทยาลัยนําเงินลงทุนร่วมจัดงานดังกล่าว 
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ระเบียบวาระท่ี 6.3    ขอความเห็นชอบการเสนอราคาค่าบริการศึกษา วิจัย และออกแบบ
อาคารเรียนและปฏิบัติการรวม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

สาระสําคัญโดยย่อ 
 ตามท่ีมหาวิทยาลัยได้เชิญมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นผู้ดําเนินการศึกษา วิจัย และออกแบบ
อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมในวงเงินประมาณการก่อสร้าง 66,500,000 บาท ซึ่งมหาวิทยาลัย 
ขอนแก่นขอเสนอราคาค่าบริการศึกษา วิจัย และออกแบบอาคารเรียนและปฏิบัติการรวม ตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 เป็นเงินจํานวน 1,188,750 บาท  น้ัน 
 อธิการบดี  กล่าวว่า การขอจ้างเกินวงเงินที่ขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย งบประมาณปี 
2555 ได้รับเงินงบประมาณสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการรวม ได้เงินงบประมาณผูกพันจํานวน 3 ปี ปี
แรกได้รับงบประมาณจํานวน 9 ล้านบาท มีเวลาดําเนินการ 6 เดือนแต่จะต้องมีแบบและต้องขออนุมัติ
จากสภามหาวิทยาลัยจํานวน 1 ล้านบาท แต่เน่ืองจากค่าออกแบบตามที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นเสนอมา
เกิน 1 ล้านบาท จึงขอเสนอให้ทําการต่อรองราคาให้อยู่ในวงเงินก่อน หากต่อรองให้อยู่ในวงเงินได้จึงไม่
ต้องนําเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร เน่ืองจากผ่านที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยแล้ว แต่หากต่อรอง
ราคาไม่ได้จึงให้นําเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
 

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 6.4    โครงการฟื้นฟูมหาวิทยาลัยและช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย  
(มูลนิธิโตโยต้า) 

สาระสําคัญโดยย่อ 
ขณะนี้ได้ล่วงเลยกําหนดเวลาที่มูลนิธิโตโยต้าให้มหาวิทยาลัยจัดทําแผนงาน/โครงการส่งให้

บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ ประเทศไทย จํากัดเพ่ือนําเสนอเข้าพิจารณาอนุมัติงบประมาณฟ้ืนฟูฯ คือภายใน
วันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2554 น้ัน  จึงขอเสนอให้กองนโยบายและแผนเก็บโครงการฯ ไว้เมื่อต้องการ
ขอรับการสนับสนุนช่วยเหลือในโอกาสต่อไป 

 

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ  มอบให้กองนโยบายและแผนเก็บโครงการฯ ไว้เมื่อต้องการขอรับการสนับสนุน

ช่วยเหลือในโอกาสต่อไป 
 

ระเบียบวาระท่ี 6.5   บริษัท โอเอ็มจี โฮลดิ้งส์ (ประเทศไทย) จํากัด แจ้งให้ทางมหาวิทยาลัย 
ทราบถึงสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ท่ีมหาวิทยาลัยจะได้รับจากการเข้าร่วม
โครงการ  

สาระสําคัญโดยย่อ 
  บริษัท โอเอ็มจี โฮลด้ิงส์ (ประเทศไทย) จํากัด แจ้งให้ทางมหาวิทยาลัยทราบถึงสิทธิประโยชน์
ต่าง ๆ ที่มหาวิทยาลัยจะได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ  จึงขอเสนอให้คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพ่ือ
นําเอกสารไปศึกษาก่อนและนํามาพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป  



 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  คร้ังที่  2/2555 

 

[2-20] 

 
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 

รับทราบ  และให้กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนําข้อมูลบริษัท โอเอ็มจี โฮลด้ิงส์  
(ประเทศไทย) จํากัด ไปศึกษาและนําเข้าพิจารณาในการประชุมครั้งต่อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี 6.6  การจัดระบบงานอาคารสถานท่ี 

สาระสําคัญโดยย่อ 
  งานอาคารสถานที่อยู่ในหน่วยของกองกลางที่ผ่านมามีปัญหาเก่ียวกับงานที่ไม่ตรงกับความ
ต้องการ และไม่ทันกําหนดเวลาของแต่ละหน่วยงาน งานของกองกลาง ฝ่ายอาคารสถานที่ต้องผ่าน
ผู้อํานวยการกองกลางก่อนแล้วให้ผ่านมายังนายทวีศักด์ิ  จริตควร  เป็นผู้ตัดสินใจและควบคุมกํากับดูแล  
โดยไม่ต้องผ่านรศ.วันทนีย์  แสนภักดี ซึ่งมีหน้าที่ดูแลเรื่องบุคคลและการบริหารงานทั่วไป  
 

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 6.7    ผู้อํานวยการสถาบันอยุธยาขอความร่วมมือ 
สาระสําคัญโดยย่อ 

  ในวันที่ 12 มกราคม 2555 ทีมงานดร.ชาญวิทย์  เกษตรศิริ จะประชุมร่วมกับมหาวิทยาลัย 
เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 2  ซึ่ง จะขอเข้าวัดบรมพุทธารามในภาคเช้าเวลา 09.30 น.จึงขอ
เรียนเชิญนายทวีศักด์ิ  จริตควร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร  และนางสุนทรี  โพธิกุล ผู้อํานวยการกองกลาง 
เพ่ือดูแลและกําหนดการจัดสถานที่บริเวณวัดบรมพุทธาราม  และในเวลา 10.30 น. ทีมงานขอเข้าหารือ 
นายชัยพฤกษ์  ชูดํา ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการฯ เก่ียวกับเรื่องเคร่ืองเสียง เครื่องฉายภาพยนตร์ เก่ียวกับ
การใช้งานไอที 
 

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 
 

ปิดประชุมเวลา เวลา  16.30 น. 
    

   รศ.วันทนีย์ แสนภักดี     ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
   นายสราวุธ คําสัตย์  ผู้บันทึกการประชุม 
   นางสาวนงคราญ ปันแก้ว  ผู้บันทึกการประชุม 

     นางสาวภัครินทร์ ภิญญา         ผู้บันทึกการประชุม 


