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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 4/2555
วันอังคารที่ 6 มีนาคม 2555 เวลา 13.30  17.30 น.
ณ หองประชุม 1 อาคาร 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
--------------------------------------------------

ผูที่มาประชุม
1. ดร.บูรพาทิศ
2. รศ.วันทนีย
3. ผศ.ดร.วิมลพรรณ
4. นายจิรศักดิ์
5. ดร.ชิดชัย
6. นายสุนทร
7. นายทวีศักดิ์
8. ดร.อมรรัตน
9. ผศ.อารีรัตน
10. นายกฤษณะ
11. ผศ.ดร.ไพโรจน
12. นายจําลอง
13. ดร.นริสานันท
14. นายชัยพฤกษ
15. ดร.รวีวัตร

พลอยสุวรรณ
แสนภักดี
รุงพรหม
ชุมวรานนท
สนั่นเสียง
โภชฌงค
จริตควร
สนั่นเสียง
คูณดี
กันอ่ํา
อุลิต
ศรีสงา
เดชสุระ
ชูดํา
สิริภูบาล

อธิการบดี
รองอธิการบดีฝายบริหาร
รองอธิการบดีฝายวิชาการ
รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา
รองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ
รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา
ผูชวยอธิการบดีฝายบริหาร
คณบดีคณะครุศาสตร
(แทน) คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
(แทน) คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
(แทน) คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
(แทน) ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
(แทน) ผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการ
ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา กรรมการ

ผูเขารวมประชุม
1. นางสุนทรี
2. นางสาวเพลินตา
3. นางสารภี
4. นางวิรินดา

โพธิกุล
โมสกุล
พูลศิริ
มีบํารุง

ผูอํานวยการกองกลาง
ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน
ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา
หัวหนาสํานักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตรฯ

ผูไมเขารวมประชุม
นางลักขณา

เตชวงษ

ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา

ติดภารกิจ

เปดประชุม เวลา 13.30 น.
ประธานพิจารณาจํานวนกรรมการที่มาประชุมและเห็นวาครบองคประชุมแลวจึงเปดการประชุม
และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 5/2555
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ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ
ระเบียบวาระที่ 1.1 การแตงตั้งคณะกรรมการเลือกสรรผูสมควรไดรับปริญญากิตติมศักดิ์
สาระสําคัญโดยยอ
การแตงตั้งคณะกรรมการเลือกสรรผูสมควรไดรับปริญญากิตติมศักดิ์ใหดําเนินการรวบรวม
ขอมูลและเลือกสรรผูสมควรไดรับปริญญากิตติมศักดิ์ โดยใหดําเนินการเพื่อเสนอตอสภาวิชาการในวันที่
14 มีนาคม 2555 ตามที่ประชุมอธิการบดีมีมติ
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 1.2 การประชุมสภาวิชาการ
สาระสําคัญโดยยอ
มหาวิทยาลัยกําหนดการประชุมสภาวิชาการในวันพุธที่ 14 มีนาคม 2555 ณ หองประชุม
1 อาคาร 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 1.3 การดําเนินงานเกี่ยวกับการซื้อจาง
สาระสําคัญโดยยอ
งบกลาง โครงการฟนฟูภายหลังอุทกภัย ขณะนี้มีหลายหนวยงานที่ดําเนินการเสนอเรื่อง
ขออนุมัติซื้อจางแลวอธิการบดียังไมไดใหความเห็นชอบ เหตุที่ยังไมไดใหความเห็นชอบเนื่องจากบาง
รายการเสนอขอมูล ขามขั้นตอน และเสนอขอมูล มาไมครบถวนทําใหขัดตอระเบียบพัสดุ ดัง นั้นจึง
สงคืนเรื่องกลับไปใหแกไข จึงนําเรียนใหที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบถึงการ
ทักทวงและสาเหตุที่ยังไมใหความเห็นชอบโครงการฯ
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 2.1 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2555
สาระสําคัญโดยยอ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยไดมีก ารประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ 2555 ณ หองประชุม 1 อาคาร 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 5/2555
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เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย นําเสนอรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2555
เพื่อขอใหที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รั บ รองรายงานการประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย ครั้ ง ที่ 3/2555
โดยไมมีการแกไข

ระเบียบวาระที่ 2.2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ พิเศษ (1)/2555
สาระสําคัญโดยยอ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยไดมีก ารประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ พิเศษ (1)/2555 เมื่อวันศุกรที่ 10 กุมภาพันธ 2555 ณ หองประชุม 1 อาคาร 2 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย นําเสนอรายงานการประชุม ครั้งที่ พิเศษ
(1)/2555 เพื่อขอใหที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับ รองรายงานการประชุม คณะกรรมการบริห ารมหาวิท ยาลัย ครั้งที่ พิ เศษ (1)/2555
โดยไมมีการแกไข

ระเบียบวาระที่ 2.3 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ พิเศษ (2)/2555
สาระสําคัญโดยยอ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยไดมีก ารประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ พิเศษ (2)/2555 เมื่อวันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ 2555 ณ หองประชุม 1 อาคาร 2 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย นําเสนอรายงานการประชุม ครั้งที่ พิเศษ
(2)/2555 เพื่อขอใหที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับ รองรายงานการประชุม คณะกรรมการบริห ารมหาวิท ยาลัย ครั้ง ที่ พิ เ ศษ (2)/2555
โดยไมมีการแกไข

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 5/2555
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม
ระเบียบวาระที่ 3.1 รายงานขอมูลการดําเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริห ารมหาวิท ยาลัย ราชภัฏ พระนครศรีอ ยุธ ยา
ครั้งที่ 3/2555
สาระสําคัญโดยยอ
 ไมมี 
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
 ไมมี 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่ 4.1 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะครุศาสตร
สาระสําคัญโดยยอ
 ไมมี 
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
 ไมมี 

ระเบียบวาระที่ 4.2 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
สาระสําคัญโดยยอ
 ไมมี 
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
 ไมมี 

ระเบียบวาระที่ 4.3 เรือ่ งนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
สาระสําคัญโดยยอ
 ไมมี 
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
 ไมมี 

ระเบียบวาระที่ 4.4 เรื่องนําเสนอเพือ่ ทราบจากคณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สาระสําคัญโดยยอ
 ไมมี 
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
 ไมมี 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 5/2555
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ระเบียบวาระที่ 4.5 เรือ่ งนําเสนอเพื่อทราบจากผูอ าํ นวยการสถาบันอยุธยาศึกษา
สาระสําคัญโดยยอ
ดร.นริสานันท เดชสุระ รายงาน
1. สถาบันอยุธยาศึกษาจะจัดโครงการเชิดชูเกียรติบุคคลผูมีผลงานดีเดนทางดานการศึกษา
ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญา โดยจะจัดโครงการฯ ในวันพุธที่ 21 มีนาคม 2555 ระหวางเวลา 09.00
12.00 น ณ เรือนไทย สถาบันอยุธยาศึก ษา จะเปนการมอบรางวัลบุศราคัมมณีศรีราชภัฏ ครั้ง ที่ 9
ประจําป 2555 ขอเรียนเชิญคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยทุกทานเขารวมงาน
2. มูล นิธิโ ครงการตําราสัง คมศาสตรและมนุษยศาสตรของมหาวิท ยาลัยธรรมศาสตร
ร ว มกั บ สถาบั น อยุ ธ ยาศึ ก ษา จะจั ด โครงการสั ม มนาเรื่ อ งอยุ ธ ยาศึ ก ษาศรี ร าม ละโว อโยธยา
เรื่อ งสามนคร โดยจะจั ดขึ้น ในวัน ที่ 27 เมษายน 2555 ณ หอ งประชุ ม 317 โดยมี พ ลตํารวจเอก
เภา สารสิน ประธานมูลนิธิโตโยตาเปนประธานเปดงาน ขอเชิญคณาจารยและคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยที่สนใจเขารวมรับฟงสัมมนา และสามารถติดตอลงทะเบียนไดที่สถาบันอยุธยาศึกษา
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.6 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
สาระสําคัญโดยยอ
นายชัยพฤกษ ชูดํา รายงาน
สํานัก วิทยบริก ารและเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดเขารวมพิธีเ ปดโครงการหองสมุดสัญจร
ซึ่งเปนการจัดกิจ กรรมบริการวิชาการครั้ง ที่ 1/2555 ณ โรงเรียนวัดทําเลไทยโปรดสัตว ตําบลขนอน
หลวง อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยศึกษานิเทศกสํานักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยาและกรรมการสถานศึกษาเขารวมกิจกรรมในครั้งนี้เปนจํานวนมาก
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.7 เรื่องนําเสนอเพือ่ ทราบจากผูอ ํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
สาระสําคัญโดยยอ
นายจําลอง ศรีสงา รายงาน
สถาบันวิจัยและพัฒนานําเสนอขอมูลเปรียบเทียบความคาดหวังและสภาพจริงของอาจารย
ตามตารางแสดงผลการเปรี ย บเที ย บความคาดหวั ง และสภาพจริ ง ของอาจารย แ ต ล ะคณะ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และตารางแสดงผลการเปรียบเทียบความแตกตางระหวาง
สภาพความคาดหวังกับ สภาพความเปนจริงของบุคลากรสายวิชาการ และสิ่งที่ม หาวิทยาลัยจะตอ ง
เร ง พั ฒ นาโดยจั ด ตามลํ า ดั บ จํ า นวน 4 ด า น คื อ ด า นการสอน/การจั ด การเรี ย นรู ด า นการวิ จั ย
ดานการบริการวิชาการ ดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม พิจารณาจากคา t
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 5/2555

[27]
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.8 เรื่องนําเสนอเพือ่ ทราบจากผูอ ํานวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
สาระสําคัญโดยยอ
สํ า นั ก งานคณะกรรมการบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาอยู ร ะหว า งรั บ สมั ค รนั ก ศึ ก ษา มี ส าขาวิ ช า
รัฐ ประศาสนศาสตร ม หาบั ณฑิ ตที่ เ ปด รับ สมั ครประสงครั บ สมั ค รนัก ศึก ษาจํา นวน 35 คน ขณะนี้
มีนัก ศึก ษาสมั ครแลวจํานวน 30 คน จะสอบคัดเลือ กวันที่ 11 มี นาคม 2555 และประกาศผลวันที่
18 มีนาคม 2555 ประธานสาขาไดทําหนังสือขอเปดเรียนในวันที่ 24 มีนาคม 2555 สวนสาขาอื่น ๆ
ขณะนี้ เ ปด รั บ สมั ครในภาคเรี ยนที่ 1/2555 สาขาบริ ห ารการศึก ษา สาขาการจัด การเรีย นรูแ ละ
บริหารธุรกิจ ทําการเปดรับสมัครไวกอนโดยยังไมตองเสียคาสมัคร
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.9 เรื่องนําเสนอเพือ่ ทราบจากผูอาํ นวยการสํานักงานอธิการบดี
สาระสําคัญโดยยอ
 ไมมี 
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
 ไมมี 

ระเบียบวาระที่ 4.10 เรือ่ งนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีและผูชวยอธิการบดี
ระเบียบวาระที่ 4.10.1 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝายบริหาร
สาระสําคัญโดยยอ
 ไมมี 
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
 ไมมี 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 5/2555
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ระเบียบวาระที่ 4.10.2 เรื่องนําเสนอเพือ่ ทราบจากรองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา
สาระสําคัญโดยยอ
นางสาวเพลินตา โมสกุล รายงาน
1. การจัดทํ าคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบั นอุ ดมศึก ษา ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2555 ซึ่งกองนโยบายและแผนไดทําสําเนาแจงใหหนวยงานตาง ๆ รับทราบ และในขั้นตอนตอไปขอ
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 ภาคเรียนที่
3 ประจําปการศึกษา 2554 ซึ่งจะตองดําเนินการในทุกภาคเรียนและยังมีหนวยงานที่ยังไมสงอีกจํานวน 6
หนวยงาน และจะทําหนังสือประสานกับหนวยงานที่ยังไมไดสงอีกครั้งหนึ่ง
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.10.3 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝายวิชาการ
สาระสําคัญโดยยอ
ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุงพรหม รายงาน
1. มีหนังสือดวนมาก ที่ ศธ 0506(1)/3161 จากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
เรื่อง การปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับ อุดมศึก ษาแหง ชาติ พ.ศ. 2552 เพื่ อใหเ ปนไปตามประกาศดัง กลาว สํานัก งานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษาจึงขอความรวมมือใหสถาบันอุดมศึกษาปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ ใหแลวเสร็จภายในปการศึกษา 2555 และสามารถนําไปใชในการจัดการเรียนการสอนภายในป
การศึกษา 2556 ตอไปได
2. โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาไทยอาเซียน มีทุนใหกับมหาวิทยาลัยละ 5 ทุน เพื่อสง
นักศึก ษาไปเรียนตางประเทศในอาเซียน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรควรเตรียมความพรอ ม
นักศึกษาโดยตองผานการทดสอบดานภาษา โดยจะไดรับคาตั๋วเครื่องบินของบริษัทการบินไทยทั้งไปและ
กลับ พรอมทั้งใหคาใชจาย
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 5/2555
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ระเบียบวาระที่ 4.10.4 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ
สาระสําคัญโดยยอ
ดร.ชิดชัย สนั่นเสียง รายงาน
การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชในโอกาสครบรอบ 60 พรรษา
สถาบันพระปกเกลาจะมีกิจกรรมที่ขอความรวมมือจากสถาบันราชภัฏทั้งหมดจํานวน 2 กิจกรรม คือ
1) การจัดนิทรรศการจะเริ่มจัดตั้งแตวันที่ 2331 กรกฎาคม 2555
2) การทําบุญพิธีทางศาสนาในวันที่ 28 กรกฎาคม 2555
โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เสนอในที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
จะมี ก ารหารือรวมกั นในเรื่องดัง กลาว โดยจะรวมกิ จ กรรมหรือไม และหากเขารวม จะจัดกิจ กรรม
ในรูปแบบใด จึงนําเรียนคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.10.5 เรือ่ งนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา
สาระสําคัญโดยยอ
เนื่อ งจากนัก ศึก ษากํ าลัง จะสอบ จึงขอความรวมมือแตละคณะชวยดูแลนักศึก ษาอยาง
ใกลชิดเนื่องจากมีเหตุการณไมคาดคิดเกิดขึ้นกับนักศึกษา เชน มีบุคคลภายนอกเขามาทํารายนักศึกษา
ภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งขณะนี้อาจารยไดทําการปดคอรสนักศึกษาไปบางแลว ทําใหไมทราบวานักศึกษา
มาเรียนหรือไม ทําใหเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยไมสามารถตรวจสอบได
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.10.6 เรื่องนําเสนอเพือ่ ทราบจากผูชวยอธิการบดีฝายบริหาร
สาระสําคัญโดยยอ
นายทวีศักดิ์ จริตควร รายงาน
เรื่องงบประมาณฟนฟู ตอไปนี้เรื่องการแตงตั้งคณะกรรมการซอมบํารุงและคณะกรรมการ
ตรวจรับจะเปนรูปแบบดาวกระจายไปสูคณะหนวยงาน ทางงานอาคารสถานที่จะจัดเตรียมเอกสารเรื่อง
การบันทึกการทํางานของผูรับจางสงไปยังทุกหนวยงาน การเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการใด ๆ ภายหลัง
จากที่เกิดสัญญาแลวอาจจะสามารถเปลี่ยนแปลงไดถาไมมีงานลดงานเพิ่ม หรือมีผลตอการขยายเวลา
เปนขออ างในการขยายเวลาเพราะวาผูรับเหมามีลัก ษณะทํางานหลายที่พรอ มกันเชน มารับ งานแลว
ทําหลายอาคาร
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 5/2555
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ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องนําเสนอเพื่อพิจารณา
ระเบี ย บวาระที่ 5.1 ขอความเห็ น ชอบ (ร า ง) แผนพั ฒ นาการศึ ก ษา ระยะ 15 ป
(พ.ศ. 25552569) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
สาระสําคัญโดยยอ
ตามที่มหาวิทยาลัย ไดมอบหมายใหกองนโยบายและแผน เปนหนวยงานหลักที่รับผิดชอบ
ในการยก (ร า ง) แผนพั ฒ นาการศึ ก ษา ระยะ 15 ป (พ.ศ. 25552569) มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา เพื่อเปนกรอบทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยระยะยาวในชวงเวลาดังกลาวนั้น (ราง)
แผน ฯ ไดผานขั้นตอนดังนี้
1. กองนโยบายและแผนไดเ สนอที่ ป ระชุม คณะกรรมการบริห ารมหาวิท ยาลัย ครั้ง ที่
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 จัดทํ า
ประชาพิจารณ (ราง) แผนฯ ระยะ 15 ป โดยใชแบบสอบถามและเผยแพรบนเว็บไซตของมหาวิทยาลัย
เพื่ อ เป ดใหก ลุ ม ผู รับ บริก ารและกลุ ม ผูมี สว นได ส วนเสี ย แสดงความคิด เห็ น และให ขอ เสนอแนะ
ซึ่งกองนโยบายและแผนไดจัดทําประชาพิจารณ (ราง) แผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 15 ป (พ.ศ. 2555
2569) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เสร็จเรียบรอยแลว
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
มอบหมายใหกองนโยบายและแผนจัดทําหนังสือแจงคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
เพื่อขอความเห็นชอบพรอมขอเสนอแนะโดยกําหนดเวลาในการแจงตอบกลับมายังกองนโยบายและแผน
หากมี ข อ แก ไ ขให ป รั บ ปรุ ง แก ไ ขพร อ มสรุ ป ประมวลผลนํ า เสนอสภามหาวิท ยาลั ย ในการประชุ ม
ครั้งที่ 3/2555

ระเบียบวาระที่ 5.2 พิจารณากรณีเอกสารโครงการบริการวิชาการสูญ หายเนื่อ งจาก
ประสบอุทกภัย
สาระสําคัญโดยยอ
เนื่องจากคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรมีโครงการบริการวิชาการประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2554 ที่ยังไมไดจัดสงเลมรายงาน และไมสามารถหาขอมูลจัดทํารูปเลมใหมได เนื่องจากถูกน้ําทวม
เสียหาย เรื่องนี้ไดผานการประชุมประธานสาขาวิชาในการจัดทํางบประมาณประจําป พ.ศ. 2556
เมื่อวันจันทรที่ 6 กุมภาพันธ 2555

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 5/2555
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ดร.ชิดชัย สนั่นเสียง รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา กลาววา ตามหลักการเมื่อมี
การจัดทําโครงการเสร็จแลวจะตองมีการประเมินผลการดําเนินงานโดยเลมรายงานการติดตามจะตอง
จัดสงสถาบันวิจัยและพัฒ นา ผูที่มี ห นาที่ รับ ผิดชอบในเรื่อ งการบริการวิชาการตอ งประสานงานกั บ
สถาบันวิจัยและพัฒนาซึ่งมีโครงการใหทานอยูแลวและมีขอมูลบางสวนซึ่งสถาบันวิจัยมีเจาหนาที่ไปเก็บ
ขอมูลเพื่อประเมินโครงการฯ เนื่องจากมีความจําเปนตองใชในการประเมินและการประกันคุณภาพ
การศึกษาหากไมมีขอมูลจะทําใหเกิดปญหาตามมาได
ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุงพรหม รองอธิการบดีฝายวิชาการ กลาววา ชวงประเมินประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในอาจารยคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดยืมตําราเอกสารวิชาการจากหอง
กําหนดตําแหนง ไปแลวยังไม ไดสง คืน หากเอกสารสูญ หายขอใหร ายงานสง กลับมายัง หองกํ าหนด
ตําแหนงดวยเนื่อ งจากตอ งแจง ใหเ จาของผลงานตําราเอกสารวิชาการไดรับ ทราบถึงความเสียหาย
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 ในกรณีเ อกสารสูญหายมี อะไรบาง จํานวนกี่โครงการ ซึ่ง โครงการบริการ
วิชาการมีขอมูลอยูที่กองนโยบายและแผน สถาบันวิจัยและพัฒนา และหนวยงานที่ไปใหบริการวิชาการ
สามารถรวบรวมขอมูลไดและหากรวบรวมไมไดนั้นคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรตองรายงานความ
เสียหายที่เกิดขึ้นนั้นวามีความเสียหายอยางไร เพื่อดําเนินการจําหนายวัสดุ ครุภัณฑตอไป
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
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 เนื่อ งจากตารางที่ ตรงกั บ วันหยุดราชการมั ก จะไม คอ ยมีนัก ศึกษามาเรียน และตอ งการปด
ดําเนินการเพื่อเปนการประหยัดคาใชจาย เชน ในวันที่ 1415 เมษายน 2555และวันที่ 24 พฤษภาคม
2555 ใหเปนกิจกรรมศึกษาคนควานอกชั้นเรียน จึงขอนําเสนอใหคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
พิจารณาใหความเห็นและขอเสนอแนะ
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 5/2555

[212]
ความเห็นจากคณะกรรมการบริหารมหาวิท ยาลัยสวนหนึ่ง วา ในวันที่ 1415 เมษายน
2555และวันที่ 24 พฤษภาคม 2555 ใหเปนกิจกรรมศึกษาคนควานอกชั้นเรียน ควรกําหนดใหเปน
ชวงเวลาเรียนปกติ ครบ 15 สัปดาห ไดหรือไม
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
มอบหมายใหก องบริ ก ารการศึ ก ษา โดย ผศ.ดร.วิ ม ลพรรณ รุ ง พรหม และคณบดี
ทั้ ง 4 คณะ ในฐานะที่ เ ปน ผูเ สนอเรื่ อ งปฏิทิ น วิช าการนั ก ศึ ก ษาภาค กศ.บป. เสาร อาทิ ตย และ
จันทรพุธศุกร ภาคเรียนที่ 3/2554 ไดไปพิจารณากําหนดปฏิทินดังกลาว โดยใชหลักการดังนี้
1) จํานวนชั่วโมงเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน
2) วันหยุดราชการใหเ ปนวันหยุดราชการโดยไมตองลงในกิจกรรมเปนการศึกษาคนควา
นอกชั้นเรียน
3) ระยะเวลาตองไมซอนทับกับภาคเรียนอื่น

ระเบียบวาระที่ 5.4 ขอความเห็นชอบประกาศรับนักศึกษาภาค กศ.บป. เสารอาทิตย
และจันทรพุธศุกร ประจําปการศึกษา 2555
สาระสําคัญโดยยอ
ตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเรื่องการจัดการศึก ษา 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 แตที่ นา สัง เกตภาคจัน ทรพุ ธศุ ก ร มี จํา นวนเพี ยง 155 คน จึง นําเสนอตอ คณะ
กรรมการบริห ารมหาวิท ยาลั ยพิ จ ารณา เพื่ อ เสนอแผนการรับ นัก ศึก ษาต อ สภาวิ ชาการและสภา
มหาวิทยาลัยตอไป
ดร.รวีวัตร สิริภูบาล กลาววา การจัดการศึกษาภาค กศ.บป. จันทรพุธศุกร หากเปด
แยกคณะความคุ ม ทุ น จะอยู ที่ ค ณะ หากเป ด แยกคณะไม คุ ม ทุ น สามารถจั ด รวมกั น ได ห รื อ ไม
ใหผูรับผิดชอบเปนกองบริการการศึกษาจัด และเปดอาคารเรียนเพียงอาคารเดียว กรณีการจัดการศึกษา
ภาค กศ.บป. เสารอาทิตย คณะใดเปดแลวคุมคาใหสามารถเปดได แตหากวิเคราะหแลวไมคุมคาควร
ใหกองบริการการศึกษาเปนผูรับผิดชอบดําเนินการจัดการศึกษา
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
มอบหมายใหกองนโยบายและแผนวิเคราะหงบประมาณคาใชจายของนักศึกษาปริญญาตรี
ภาค กศ.บป. กลุม จันทรพุธศุก ร และ กลุม เสารอาทิตย โดยประสานกับ กองบริก ารการศึกษา
ในเรื่องการใชหอง และประสานกับกองกลางเรื่องบุคลากรรวมถึงคาตอบแทนโดยคํานวณวาตองมี
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 5/2555

[213]
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 มี อาคาร 25 ป ซึ่ง กอสรางเรียบรอยแลว พรอมกับ อยูในระหวาง
ดําเนินการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ คาดวาจะแลวเสร็จเร็ว ๆ นี้ ปจจุบันสํานักงานคณบดีและหองพัก
ของอาจารย ซึ่ ง อาศัยชั่วคราวที่ อ าคาร 4 ชั้น 3 ไม ส ะดวกหลายประการ หากอาคาร 25 ป ติดตั้ง
เครื่องปรับอากาศเสร็จจะขอยายไปโดยเร็ว
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
ไมอนุญาตใหเปดประตูดานหนาอาคาร 25 ป คณะวิทยาการจัดการ เนื่องจากประโยชน
ที่ไดจากการเปดทางเขาออก ไดนอยกวาผลเสียที่จะเกิดขึ้นและขณะนี้ยังไมมีเหตุผลความจําเปน

ระเบียบวาระที่ 6.2 ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาขอหารือในกรณี
ตาง ๆ ดังตอไปนี้
สาระสําคัญโดยยอ
1. อาคารบัณฑิ ตศึ ก ษา อาคาร 30 ไม ท ราบวาจะใชง บประมาณรายจ ายในการดูแ ล
บํารุงรักษาไดหรือไม เพราะไมทราบวามีชองทางไหนในการจัดสงเอกสารเพื่อของบประมาณรายจายซึ่ง
ขอความอนุเคราะหใหผูอํานวยการกองกลางของบประมาณให
2. การรั บ รู รั บ ทราบและการตั ด สิ น ใจหลายประการที่ สํ า นั ก งานคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาไมทราบขอมูลขาวสาร เชน ขอแบบแปลนอุทกภัย เปนตน ซึ่งไมมีหนังสือสงถึงสํานักงาน
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาเพื่อแจงใหรับรู รับทราบขอมูลดวย ไดสอบถามจากเจาหนาที่แลวไมมีการ
สงหนังสือใหกับสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
อธิการบดี กลาววา สํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาเปนหนวยงานภายใน ไมได
เปนส วนราชการที่ มี ชื่ อ เปน หนว ยใชง บประมาณตามงบประมาณแผนดิ นจริง แตถาเปนงบบํารุ ง
การศึกษาสามารถกําหนดได การใชงบประมาณแผนดินตองเสนอผานกองบริการการศึกษาและเสนอ
ผานสํานัก งานอธิก ารบดี ทางการบริหารสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิ ตศึกษาเปนหนวยงานเลขา
ของคณะกรรมการซึ่ งคณะกรรมการนี้อธิการบดีเปนประธานจึงขึ้นตรงตออธิการบดี อธิก ารบดีเมื่ อ
ตองการทําหนังสือสงใหคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาจะเขียนวาผูอํานวยการสถาบัน/สํานัก/สํานักงาน
ความหมายนี้ห มายถึง คณะกรรมการบัณฑิ ตอยู ดวยและสํ านัก งานอธิก ารบดีดว ย ในการเสนอขอ
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 5/2555

[214]
งบประมาณเนื่องจากเปนหนวยงานภายในเสนองบประมาณรายไดของมหาวิทยาลัยเสนอไดตามปกติแต
ถาเปนงบประมาณแผนดินตองเสนอภายใตหนวยงานที่อยูในโครงสราง
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 6.3 กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2555
สาระสําคัญโดยยอ
เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย นําเสนอปฏิทินเพื่อ หารือเรื่องกําหนด
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2555
ขอเสนอ/ญัตติ
ขอความเห็นชอบกําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2555
วันอั งคารที่ 20 มี นาคม 2555 เวลา 13.30 น. ณ หองประชุม 1 อาคาร 2 มหาวิท ยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ
ปดประชุมเวลา เวลา 17.30 น.
นางสาวภัครินทร
นายสราวุธ
นางสาวปยะนุช
นางนงคราญ
รศ.วันทนีย

ภิญญา
คําสัตย
แสงมะฮะหมัด
คงสมทรง
แสนภักดี

ผูบันทึกการประชุม
ผูบันทึกการประชุม
ผูบันทึกการประชุม
ผูบันทึกการประชุม
ผูตรวจบันทึกการประชุม
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ระเบียบวาระที่ 2.2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ พิเศษ (4)/2555
สาระสําคัญโดยยอ
เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย นําเสนอรายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ พิเศษ (4)/2555 ซึ่งมีสาระสําคัญตามเอกสารรายงานการประชุมฯ จํานวน
5 หนา เพื่อขอใหที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณารับรองรายงานการประชุม
ความเปนมา/เรื่องเดิม/ขอเท็จจริง
ตามที่ คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยไดจัดการประชุมครั้งที่ 4/2555 เมื่อวันอังคารที่
13 มี น าคม 2555 เวลา 13.30 17.45 น. ณ ห อ งประชุ ม 1 อาคาร 2 มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยานั้น เจาหนาที่กลุมงานกิจการคณะกรรมการ ไดบันทึกและจัดทํารายงานการประชุม
ตามกระบวนการดังตอไปนี้
1. บันทึ ก เสียง และจดบันทึ ก ขอ ความสาระสําคัญ ของการประชุม ตามระเบียบวาระ
ในระหวางการประชุม โดยเจาหนาที่กลุมงานกิจการคณะกรรมการ และเจาหนาที่ประชาสัมพันธ
2. นําเสนอใหเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ตรวจสอบและปรับปรุงแกไข
โดยมีระเบียบวาระการประชุมจํานวน 6 ระเบียบวาระ และมีสาระสําคัญตามเอกสารรายงานการประชุมฯ
จํานวน 5 หนา ตามที่เสนอในเอกสารหนา [216]  [220]
ขอเสนอ/ญัตติ
ขอรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ พิเศษ (4)/2555
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ พิเศษ (4)/2555
วันอังคารที่ 7 มีนาคม 2555 เวลา 14.45  17.45 น.
ณ หองประชุม 1 อาคาร 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
--------------------------------------------------

ผูที่มาประชุม
1. ดร.บูรพาทิศ
พลอยสุวรรณ
2. รศ.วันทนีย
แสนภักดี
3. ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุงพรหม
4. นายจิรศักดิ์
ชุมวรานนท
5. ดร.ชิดชัย
สนั่นเสียง
6. นายสุนทร
โภชฌงค
7. นายทวีศักดิ์
จริตควร
8. ดร.อมรรัตน
สนั่นเสียง
9. ผศ.วิชชุกร
นาคธน
10. รศ.ดร.นพวรรณ
ธีระพันธเจริญ
11. รศ.ลํายอง
ปลั่งกลาง
12. ผศ.จินตนา
เวชมี
13. ดร.นริสานันท
เดชสุระ
14. ดร.รวีวัตร
สิริภูบาล
ผูเขารวมประชุม
1. ผศ.บุญไท
เจริญผล
2. นายกฤษณะ
กันอ่ํา
3. ดร.ภาคิน
โชติเวศยศิลป
4. นางอัจฉรา
หลอตระกูล
5. นางสุนทรี
โพธิกุล
6. นางสาวเพลินตา โมสกุล
7. นางสารภี
พูลศิริ
8. นางวิรินดา
มีบํารุง
9. นางอรัญญา
จงกลรัตน
10. นางสาวนุชจรี
สัญญะสาร
11. นางสาวยุวนารี
ฉิมพาลี
12. นางสาวกมลทิพย เถี่ยนมิตรภาพ
13. นางสาวเบญจลักษณ ชิดชาญชัย
14. นายภูรุจ
จันทรสวาง
15. นางสาวพัทธวรรณ กลิ่นขจร

อธิการบดี
รองอธิการบดีฝายบริหาร
รองอธิการบดีฝายวิชาการ
รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา
รองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ
รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา
ผูชวยอธิการบดีฝายบริหาร
คณบดีคณะครุศาสตร
คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
(แทน) ผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา
ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

รองคณบดีที่รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาคณะครุศาสตร
รองคณบดีที่รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาคณะวิทยาศาสตรฯ
รองคณบดีที่รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาคณะมนุษยศาสตรฯ
รองคณบดีที่รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาคณะวิทยาการจัดการ

ผูอํานวยการกองกลาง
ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน
ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา
หัวหนาสํานักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตรฯ
หัวหนาสํานักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตรฯ
ผูรบั ผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษากองกลาง
ผูรบั ผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษากองบริการการศึกษา
ผูรบั ผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษากองพัฒนานักศึกษา
ผูรับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษากองนโยบายและแผน
ผูรบั ผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษากองนโยบายและแผน
ผูรบั ผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษากองนโยบายและแผน
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ผูไมเขารวมประชุม
1. นายชัยพฤกษ
2. นางสาวเกษรา
3. นางสาวนันทนา
4. นางสาวณัฐฐิญา

ชูดํา
ศรีวิเชียร
แยมบู
แกวแหวน

ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผูปฏิบัติงานในหนาที่หัวหนาสํานักงานอํานวยการสํานักวิทยบริการฯ
ผูปฏิบัติงานในหนาที่หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา

เปดประชุม เวลา 14.45 น.
ประธานพิจารณาจํานวนกรรมการที่มาประชุมและเห็นวาครบองคประชุมแลวจึงเปดการประชุม
และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ
ระเบี ยบวาระที่ 1.1 ประธานแจ งวั ตถุ ป ระสงค ของการประชุ มคณะกรรมการบริ หาร
มหาวิทยาลัยพรอมกันกับคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
สาระสําคัญโดยยอ
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและประชุมรวมกับคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษา วาระหลักในการประชุมมีจํานวน 2 เรื่อง คือ
1) นโยบายการจัดทําและการบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ
พ.ศ. 2556 เหตุผ ลความจํ าเปน ในการประชุม คือ จะตอ งตั้ ง งบประมาณโดยมหาวิ ท ยาลั ยจะต อ ง
ดําเนินการเกี่ยวกับ การกําหนดนโยบายเพื่อเปนแนวทางในการบริหารจัดทํางบประมาณซึ่งตองเขาที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบเพื่อจัดทําประกาศใหทราบทั่วกันและถือ
ปฏิบัติจัดทํางบประมาณในป พ.ศ. 2556 ตอไป
2) (ราง) รายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ระดับอุดมศึกษา เหตุผลความ
จําเปนในการประชุมในครั้งนี้ มหาวิทยาจะตองรายงานเหตุผลความคิดเห็นเพื่อสงคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสามของ สมศ. พิจารณาดําเนินการตอไป
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 2.1 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ พิเศษ (3)/2555
สาระสําคัญโดยยอ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยไดมีก ารประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ พิเศษ (3)/2555 เมื่อวันศุกรที่ 2 มีนาคม 2555 ณ หองประชุม 1 อาคาร 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 5/2555
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เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย นําเสนอรายงานการประชุมครั้งที่ พิเศษ
(3)/2555 เพื่อขอใหที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับ รองรายงานการประชุม คณะกรรมการบริห ารมหาวิท ยาลัย ครั้งที่ พิ เศษ (3)/2555
โดยไมมีการแกไข

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม
ระเบียบวาระที่ 3.1 รายงานขอมูลการดําเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริห ารมหาวิท ยาลัย ราชภัฏ พระนครศรีอ ยุธ ยา
ครั้งที่ พิเศษ (3)/2555
สาระสําคัญโดยยอ
คณะกรรมการบริ ห ารมหาวิท ยาลั ย ราชภั ฏ พระนครศรี อ ยุ ธ ยา ได มี ม ติ กํ า หนดเป น
แนวปฏิบัติโดยใหฝายเลขานุการฯ นําเสนอใหที่ประชุมทราบความคืบหนาหรือขอมูลการดําเนินงานและ
ผลการดําเนินงานตามมติที่ประชุมเปนเรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งกอนดวย
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบ
สาระสําคัญโดยยอ
 ไมมี 
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
 ไมมี 
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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 ระดับอุ ดมศึกษา เพื่อ ใหกอง
นโยบายและแผน โดยกลุ ม งานประกั น คุ ณ ภาพดํา เนิ น งานแก ไ ขร า งดั ง กล า วและแจ ง กลั บ ไปยั ง
คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอกตอไป นั้น
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
1. มอบหมายใหคณะเสนอปรับแกไขพรอมทั้งขอมูลประกอบตามขอมูลที่ปรากฎรายชื่อ
ของคณะใดใหคณะนั้นประมวลจุดแกไขและขอมูลประกอบสงใหกลุมงานประกันคุณภาพการศึกษาไดทาํ
การตรวจสอบและรวบรวมสงใหคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม
2. ข อ มู ล รวมมอบหมายให ก ลุ ม งานประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาตรวจสอบตั ว เลขให
สอดคลองกัน คือเมื่อแกไขตัวเลขในจุดหนึ่งแลวตัวเลขยังเกี่ยวพันกับอีกจุดหนึ่งใหกลุมงานประกันตามไป
แกในจุดนั้นดวย
3. สวนอื่ นที่ ตอ งแก ไ ขเพิ่ ม เติ ม แตไม อ ยูในขอ มู ล ที่ ป รากฎใหก ลุม งานประกั นคุณภาพ
การศึกษาจัดทําเพิ่มเติม

ระเบียบวาระที่ 5.2 ขอความเห็นชอบนโยบายการจัดทําและการบริหารงบประมาณของ
มหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556
สาระสําคัญโดยยอ
เพื่ อ ให ก ารจั ด ทํ า คํ า ขอตั้ ง งบประมาณรายจ า ย ประจํ า ป ง บประมาณ พ.ศ. 2556
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เปนไปอยางมีประสิทธิภาพสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล
นโยบายการพั ฒนามหาวิท ยาลัยและสอดคลอ งกับ ภารกิจ ของมหาวิท ยาลัย กองนโยบายและแผน
ได จั ด ทํ า นโยบายการจั ดทํ า และการบริ ห ารงบประมาณของมหาวิ ท ยาลัย ประจํ า ปง บประมาณ
พ.ศ. 2556 ซึ่ ง ได ผานการประชุม คณะกรรมการบริห ารงบประมาณและการเงิน ครั้ง ที่ 2/2555
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 มี นาคม 2555 มี มติเห็นชอบและใหนําเสนอสภามหาวิท ยาลัยใหความเห็นชอบ
ตอไป

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 5/2555

[220]
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
เห็นชอบ (ราง) นโยบายการจัดทําและการบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2556 ในสวนของขอ ความที่ ยัง ไม ส มบรูณ ใหก องนโยบายและแผนปรั บ แก ไ ข
ใหสอดคลองกัน ในสวนที่เกี่ยวของกับการพัฒนางานใหใชขอมูลที่ถูกตองชัดเจนประกอบในการขอเสนอ
จัดทํ างบประมาณและนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่ อใหความเห็นชอบประกาศเปนแนวนโยบายใน
การจัดทําและการบริหารงบประมาณตอไป

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
สาระสําคัญโดยยอ
 ไมมี 
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
 ไมมี 
ปดประชุมเวลา เวลา 17.45 น.
นางสาวภัครินทร
นายสราวุธ
นางสาวปยะนุช
นางนงคราญ
รศ.วันทนีย

ภิญญา
คําสัตย
แสงมะฮะหมัด
คงสมทรง
แสนภักดี

ผูบันทึกการประชุม
ผูบันทึกการประชุม
ผูบันทึกการประชุม
ผูบันทึกการประชุม
ผูตรวจบันทึกการประชุม
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