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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
คร้ังที่ 9/2555 

วันอังคารท่ี 15 พฤษภาคม 2555 เวลา 15.00 – 17.30 น. 
ณ หองประชุม 1 อาคาร 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

-------------------------------------------------- 
ผูท่ีมาประชุม 
1. ดร.บรูพาทิศ พลอยสุวรรณ อธิการบดี ประธาน 
2. รศ.วันทนีย แสนภักดี รองอธิการบดฝีายบริหาร กรรมการ 
3. นายจิรศักดิ์ ชุมวรานนท รองอธิการบดฝีายวางแผนและพฒันา กรรมการ 
4. ดร.ชิดชัย สนั่นเสียง รองอธิการบดฝีายวิจัยและบริการวิชาการ กรรมการ 
5. นายสุนทร โภชฌงค รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา กรรมการ 
6. ดร.อมรรัตน สนั่นเสียง คณบดีคณะครุศาสตร กรรมการ 
7. ผศ.วิชชุกร นาคธน คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร กรรมการ 
8. รศ.ดร.นพวรรณ ธีระพันธเจริญ คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กรรมการ 
9. นางเบญญาภา สอนพรม (แทน) คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 
10. ผศ.จินตนา เวชมี ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กรรมการ 
11. ดร.นริสานันท เดชสุระ (แทน) ผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา กรรมการ 
12. นายชัยพฤกษ ชูดํา ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการ 
13. ดร.กมลวรรณ วรรณธนัง (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการ 

บัณฑิตศึกษา กรรมการ 

ผูเขารวมประชุม 
1. นางสาวเพลินตา โมสกลุ ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน 
2. นางลักขณา เตชวงษ ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา 
3. นายจิรพฒัน มั่งตา นิติกร 

ผูไมมารวมประชุม 
1. ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุงพรหม รองอธิการบดฝีายวิชาการ ติดภารกิจ 
2. นายทวีศักดิ์ จริตควร ผูชวยอธิการบดีฝายบริหาร ติดภารกิจ 
3. นางสารภี พูลศิริ ผูอํานวยการกองพฒันานักศึกษา ติดภารกิจ 
4. นางสุนทรี โพธิกุล ผูอํานวยการกองกลาง ติดภารกิจ 

เปดประชุม เวลา 15.00 น. 
ประธานพิจารณาจํานวนกรรมการที่มาประชุมและเห็นวาครบองคประชุมแลวจึงเปดการประชุม 

และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม
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ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ 

ระเบียบวาระที่ 1.1 การเตรียมการรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 

สาระสําคัญโดยยอ 
ตามที่อธิการบดีเขารวมประชุมเพื่อเตรียมการรับเสด็จฯ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และ 

สมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถ พรอมดวยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา  สยามบรมราชกุมารี ใน 
วันที่ 25 พฤษภาคม 2555 ณ บริเวณทุงมะขามหยอง เบื้องตนขอแจงใหที่ประชุมทราบถึงเสนทางเสด็จ 
พระราชดําเนินฯ โดยจะทรงเสด็จพระราชดําเนินผานเสนทางถนนหมายเลข 347 ผานอ.บางไทรแยก 
วรเชษฐ –ทุงมะขามหยอง (บริเวณศาลากลางน้ํา) และขอหารือตอที่ประชุมวา มหาวิทยาลัยควรทํา 
กิจกรรมที่แสดงถึงสัญลักษณในการรับเสด็จฯ โดยมีขอเสนอดังนี้ 

1. เสนอใหมีการจัดทําเสื้อที่ระลึก โดยใชสัญลักษณ “ทรงพระเจริญ” และใชตราพระ 
ราชลัญจกร ซึ่งเปนตราพระราชทานแก “ราชภัฏ” ประกอบ โดยมอบหมายใหรองวันทนีย  แสนภักดี 
เปนผูประสานงานในการจัดทําเสื้อ โดยใหแลวเสร็จภายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2555 

2. เสนอใหใหมีการจัดสถานที่และบริเวณรับเสด็จ โดยจัดทําสัญลักษณตาง ๆ เชน 
อาจระดมบุคลากร เจาหนาที่ และนักศึกษา รวมรอยพวงมาลัยดอกดาวเรือง และนํามาแขวนเปน 
ขอความ “ ราชภัฏอยุธยา ทรงพระเจริญ” 

หรือใหกรรมการรวมเสนอ Idia อื่น ๆ 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
มอบหมายใหรองวันทนีย  แสนภักดี เปนผูประสานงานในการจัดทําเสื้อ โดยใหแลวเสร็จ 

ภายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2555 

ระเบียบวาระที่ 1.2 การติดตามโครงการเยียวยาผูประสบอุทกภัยและโครงการบริหาร 
จัดการน้ํา 

สาระสําคัญโดยยอ 
ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยารับประเมินติดตามผลโครงการฟนฟูเยียวยา 

ผูประสบอุทกภัยและโครงการบริหารจัดการน้ํา  โดยเปนหนวยที่ปรึกษาในกลุมพื้นที่ภาคกลางปลายน้ํา 
ตอนบนซึ่งมีโครงการที่ตองดําเนินการ 6 จังหวัด จํานวน 198 โครงการ แบงพื้นที่รับผิดชอบจํานวน 
4 มหาวิทยาลัย คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาดูแลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจํานวน 
50 โครงการและจังหวัดอางทองจํานวน 16 โครงการ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
ดูแลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจํานวน 40 โครงการ โดยรายงานขอมูลตั้งแตวันที่ 15 พฤษภาคม 2555 
เปนตนไป และรายงานขอมูลทุก ๆ 15 วัน มอบหมาย ผศ.จินตนา  เวชมี เปนผูดําเนินการจัดทําคําสั่ง 
แตงตั้งคณะทํางานโดยมีงบประมาณดําเนินการโครงการละ 30,000 บาท 

การประชุมหนวยงานผูติดตามประเมินผลโครงการติดตามประเมินผลโครงการใหความ 
ชวยเหลือ ฟนฟู เยียวยา ผูไดรับผลกระทบจากสถานการณอุทกภัย ป พ.ศ. 25542555 และโครงการ
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ปองกันปญหาอุทกภัยตนน้ํา กลางน้ํา ปลายน้ํา ตอนบน ที่ประชุมไดจัดสรรการแบงพื้นที่ความ 
รับผิดชอบการติดตามประเมินผล ดังนี้ 

1) จังหวัดสุพรรณบุรี 33 โครงการ ติดตามโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
2) จังหวัดลพบุรี 16 โครงการ สิงหบุรี 36 โครงการ สระบุรี 7 โครงการ ติดตามโดย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
3) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 90 โครงการ จังหวัดอางทอง 16 โครงการ ติดตามโดย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
ที่ประชุมไดมอบหมายให มทร. สุวรรณภูมิ ไดแจงจํานวนและรหัสโครงการที่จะติดตาม 

ภายในวันจันทรที่ 14 พฤษภาคม 2555 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระที่ 2.1 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 8/2555 

สาระสําคัญโดยยอ 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยไดมีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

ครั้งที่ 8/2555 เมื่อวันอังคารที่ 1 พฤษภาคม 2555 ณ หองประชุม 1 อาคาร 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พระนครศรีอยุธยา 

เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย นําเสนอรายงานการประชุม ครั้งที่ 8/2555 
เพื่อขอใหที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 

มต/ิความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้ งที่ 8/2555 

โดยไมมีการแกไข 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม 

ระเบียบวาระที่ 3.1 รายงานขอมูลการดําเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ครั้งที่ 8/2555 

สาระสําคัญโดยยอ 
เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย นําเสนอขอมูลการดําเนินงานและ 

ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2555 โดยไดแจงและ 
มอบใหหนวยงานและบุคคลที่เกี่ยวของดําเนินการตามมติแลว
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ความเปนมา/เรื่องเดิม/ขอเท็จจริง 
1. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ไดมีมติกําหนดเปนแนวปฏิบัติใหเลขานุการนําเสนอ 

ที่ประชุมเพื่อทราบความคืบหนาหรือขอมูลการดําเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติทุกครั้งโดยบรรจุ 
เปนเรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งกอนดวย 

2. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มีการประชุม ครั้งที่ 8/2555 เมื่อวันอังคารที่ 
1 พฤษภาคม 2555 เวลา 13.30 น. ณ หองประชุม 1 อาคาร 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
โดยมีสาระตามรายงานการประชุมฯ ในระเบียบวาระที่ 2.1 

3. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มีการประชุม ครั้งที่ 8/2555 เมื่อวันอังคารที่ 
1 พฤษภาคม 2555 โดยมอบหมายใหฝายเลขานุการแจงไปยังหนวยงานและบุคคลที่เกี่ยวของปฏิบัติ 
ตามมติที่ประชุมในระเบียบวาระที่ 3.1 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.1 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะครุศาสตร 

สาระสําคัญโดยยอ 
 ไมมี  

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
 ไมมี  

ระเบียบวาระที่ 4.2 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

สาระสําคัญโดยยอ 
ผศ.วิชชุกร  นาคธน  รายงาน 
เมื่อวันเสารที่ 12 พฤษภาคม 2555 ไดรับการติดตอจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนย 

อินเดียศึกษา ตองการประสานงานรวมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเพื่อเชิญชวนเขารวม 
โครงการโดยจะจัดสงขอมูลรายละเอียดผานมายังอธิการบดีจึงนําเรียนเพื่อทราบ 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.3 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

สาระสําคัญโดยยอ 
 ไมมี  

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
 ไมมี 
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ระเบียบวาระที่ 4.4 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

สาระสําคัญโดยยอ 
รศ.ดร.นพวรรณ  ธีระพันธเจริญ  รายงาน 
1. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดดําเนินการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรกับ 

สิ่งแวดลอมและหลักสูตรการพยาบาลผูสูงอายุ 
2. จัดทําการบริหารความเสี่ยง 
3. จัดทําการลดการใชพลังงานของคณะวิทยาศาสตร  โดยแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อจัด 

กิจกรรมตอไป 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.5 เรือ่งนําเสนอเพื่อทราบจากผูอาํนวยการสถาบนัอยุธยาศึกษา 

สาระสําคัญโดยยอ 
ดร.นริสานันท  เดชสุระ  รายงาน 
สถาบันอยุธยาศึกษากําหนดจัดโครงการเสวนาทางวิชาการเรื่องมุมมองใหมใน 

ประวัติศาสตรพระเจาตากสินมหาราชจะจัดข้ึนในวันที่ 7 มิถุนายน 2555 ณ หองประชุม 317 เปน 
กิจกรรมเสวนาทางวิชาการและมีการออกภาคสนามตามรอยพระเจาตากสินมหาราช  และขอเรียนเชิญ 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยทุกทานและขออนุญาตประชาสัมพันธกับนักศึกษาและคณาจารย 
แตละคณะใหเขารวมเสวนาในกิจกรรมดังกลาว 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.6 เรื่องนําเสนอเพือ่ทราบจากผูอํานวยการสํานักวิทยบรกิารและ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

สาระสําคัญโดยยอ 
นายชัยพฤกษ  ชูดํา  รายงาน 
1. ขณะนี้อาคาร 100 ป อาคาร 15 และอาคาร 29 บริษัทผูรับจางจะเขาดําเนินการโดย 

จะมีการตั้งแคมปคนงานขางอาคาร 100 ปไดดําเนินการขออนุญาตมหาวิทยาลัยเรียบรอยแลว อาจทํา 
ใหนักศึกษาและคณาจารยไมไดรับความสะดวกในการใชบริการภายในอาคารดังกลาว 

2. อธิการบดีมอบหมายใหสํานักวิทยบริการฯ เพิ่มจุด CCTV ไดติดต้ังกลองเสร็จเรียบรอย 
แลวจํานวน 2 จุด คือจุดสองทางคณะมนุษยศาสตรฯ จุดสองทางประตูดานหนา 

3. การดําเนินการเพิ่มจุด wifi จํานวน 30 จุด ใหกับนักศึกษาที่หอพักอูทองเพื่อใหเสร็จทัน 
เปดภาคเรียน
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4. วันที่ 24 พฤษภาคม 2555 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศไดจัดปฐมนิเทศ 
การใชหองสมุด (ลานเอนกประสงค กองพัฒนานักศึกษา) และอบรมการลงทะเบียนออนไลน(หอง317) 
แกนักศึกษาใหมคณะครุศาสตรและคณะวิทยาการจัดการ ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2555 สํานักวิทย 
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศไดจัดปฐมนิเทศการใชหองสมุด (ลานเอนกประสงคกองพฒันานกัศึกษา) 
และอบรมการลงทะเบียนออนไลน (หอง317) แกนักศึกษาใหมคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรและ 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.7 เรื่องนําเสนอเพือ่ทราบจากผูอํานวยการสถาบนัวิจัยและพฒันา 

สาระสําคัญโดยยอ 
ผศ.จินตนา  เวชมี รายงาน 
ชวงไตรมาสที่ 3 สถาบันวิจัยและพัฒนาจะมีกิจกรรมสําคัญดังนี้ 
1. จัดประชุมเพื่อกําหนดโจทยวิจัยและงานบริการวิชาการ ป 2556 โดยเชิญหัวหนาสวน 

ราชการ องคกรปกครองสวนทองถ่ินและประธานสาขารวมประชุมในวันศุกรที่ 25 พฤษภาคม 2555 

ณ หอง 30120 เวลา 9.0016.30 น. 

2. นําเสนอความกาวหนางานวิจัย สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ ป 2555 ครั้งที่ 2 

วันพุธที่ 6 มิถุนายน 2555 เวลา 13.30 16.30 น. 

3. นําเสนอความกาวหนางานวิจัย กองทุนมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ป 2555 

ครั้งที่ 2 วันศุกรที่ 8 มิถุนายน 2555 เวลา 13.3016.30 น. 

4. จัดเวทีเสวนาการพัฒนาแหลงทองเที่ยวและโฮมสเตย สําหรับผูประกอบการและชุมชน 
ทองถ่ิน ที่เทศบาลผักไห อ.ผักไห วันพุธที่ 13 มิถุนายน 2555 เวลา 9.0016.00 น. 

5. พัฒนาศักยภาพยุววิจัย ดานวิทยาศาสตร ณ หองศูนยการศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร วัน 
เสารอาทิตยที่ 910 มิถุนายน 2555 เวลา 9.0016.00 น. 

6. ประชุมเพื่อใหนักวิจัยที่เสนอโครงการวิจัย ป 2556 และสํานักงานคณะกรรมการวิจัย 
แหงชาติไดใหการสนับสนุน ในวันพุธที่ 20 มิถุนายน 2555 เวลา 13.0017.30 น. 

7. พัฒนาผูนําเยาวชนโรงเรียนขนาดเล็ก วันเสารอาทิตยที่ 1617 มิถุนายน 2555 
ณ หองประชุมศูนยการศึกษาพิเศษ 

8. จัดกิจกรรมจิตสํานึกรักชาติ วันเสารที่ 30 มิถุนายน 2555 ณ หองประชุมศูนยการศึกษาพิเศษ 
9. การติดตามประเมินผลโครงการติดตามประเมินผลโครงการใหความชวยเหลือ ฟนฟู 

เยียวยา ผูไดรับผลกระทบจากสถานการณอุทกภัย ป พ.ศ. 25542555 และโครงการปองกันปญหา 
อุทกภัยตนน้ํา กลางน้ํา ปลายนํ้า จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดอางทอง 

10. ขอเรียนเชิญคณาจารยสงรายช่ือเขารวมโครงการติดตามประเมินผลโครงการใหความ 
ชวยเหลือ ฟนฟู เยียวยา ผูไดรับผลกระทบจากสถานการณอุทกภัย
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มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.8 เรื่องนาํเสนอเพือ่ทราบจากผูอํานวยการสํานกังานคณะกรรมการบณัฑติศกึษา 

สาระสําคัญโดยยอ 
ดร. กมลวรรณ  วรรณธนัง  รายงาน 
1. นักศึกษาระดับปริญญาเอกไปศึกษาดูงานประเทศนิวซีแลนดระหวางวันที่ 1216 

พฤษภาคม 2555 
2. นักศึกษาระดับปริญญาเอกมีผูสําเร็จการศึกษาแลวจํานวน 1 ราย คือนางอัจฉรา 

คหินธพงษ หลักสูตรบริหารการศึกษา 

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  

ระเบียบวาระที่ 4.10.2 เรื่องนําเสนอเพือ่ทราบจากรองอธกิารบดฝีายวางแผนและพฒันา 

สาระสําคัญโดยยอ 
นายจิรศักด์ิ   ชุมวรานนท รายงาน 
1. รายงานสรุปการเบิกจายงบประมาณ มีการจําแนกขอมูลแหลงที่มาของแตละหนวยงาน 

รายงาน การตัดยอดงบประมาณและตรวจสอบจากฝายการเงินที่หนวยงานทําเรื่องเบิกจายปลายทาง
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โดยงบประมาณแผนดินถูกกําหนดเปนตัวช้ีวัดใน กพร. ในเรื่องของการเบิกจายตามแผนงบประมาณใหได 
ตามแผน ซึ่งไดช้ีแจงใหคณะกรรมการประกันคุณภาพไดรับทราบเรียบรอยแลว 

2. การเข าร วมประชุมที่ กระทรวง ศึกษาธิการในเรื่ องพระราชกํ าหนดเงิ นกู ใน 
การใหกระทรวงการคลังกูเพื่อวางระบบจัดการน้ําวงเงิน 350,000 บาท ซึ่งทางกระทรวงศึกษาธิการไดเรียก 
สถาบันการศึกษาที่ไดรับผลกระทบจากอุทกภัยเพื่อประชุมชี้แจงมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ไดมอบหมายใหสถาบันอยุธยาศึกษารับเงินจัดสรรจํานวนนี้และเปนโครงการแบบยั่งยืน มีกําหนดเวลาจํานวน 
2 ป หนวยงานใดที่สนใจตองการเสนอโครงการตองเสนอตามแบบฟอรมโดยรอบที่ 2 จะสงภายในสิ้นเดือน 
พฤษภาคม 2555 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.10.3 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝายวิชาการ 

สาระสําคัญโดยยอ 
นางลักขณา  เตชวงษ  รายงาน 
สถิติการรายงานตัวนักศึกษาภาคปกติประจําปการศึกษา 2555 ซึ่งกองบริการการศึกษาได 

รวบรวมขอมูลการรายตัวของนักศึกษาประกอบดวยโควตารอบแรก รอบสอง รอบสาม และแอดมิชช่ัน 
ขอมูล ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2555 

อธิการบดี ใหขอเสนอเกี่ยวกับกระบวนการรับใหคณะกรรมการรับนักศึกษาพิจารณา 
การรับไปดําเนินการพิจารณาขอสังเกตของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

1. ดร.ชิดชัย สนั่นเสียง ใหขอสังเกตเกี่ยวกับจํานวนนักศึกษาที่มีจํานวนนอยควรเปดรับ 
สมัครหรือไม หรือจะมีมาตรการอยางไร 

2. การวางแผนการรับสามารถกําหนดเปอรเซ็นตของการเผื่อสํารองไดเพื่อนํามาบริหาร 
จัดการ ควรนํามาพิจารณาในการทํางาน 

เมื่อนําเรียนใหคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยทราบ โดยใหคณะกรรมการรับสมัคร 
นักศึกษาพิจารณาดําเนินการตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการรับนักศึกษาตอไป 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ ใหนําเขาคณะกรรมการรับสมัครนักศึกษาเมื่อมีขอเสนอแนะเสนอเปนมติของ 

คณะกรรมการรับสมัครนักศึกษาแตหากคณะกรรมการฯ พิจารณาแลวไมสามารถตัดสินใจได ใหมีมติแจง 
มาเพื่อที่มหาวิทยาลัยโดยอธิการบดีจะไดดําเนินการแกไข เพื่อพิจารณามอบหมายสั่งการตอไปแตหากไม 
มีขอเสนอใดข้ึนมาจะถือวาคณะกรรมการรับสมัครนักศึกษาเห็นชอบ
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ระเบียบวาระที่ 4.10.4 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ 

สาระสําคัญโดยยอ 

 ไมมี  

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
 ไมมี  

ระเบียบวาระที่ 4.10.5 เรือ่งนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธกิารบดฝีายกิจการนกัศกึษา 

สาระสําคัญโดยยอ 
 ไมมี  

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
 ไมมี  

ระเบียบวาระที่ 4.10.6 เรื่องนําเสนอเพือ่ทราบจากผูชวยอธิการบดฝีายบริหาร 

สาระสําคัญโดยยอ 
 ไมมี  

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
 ไมมี  

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องนําเสนอเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระที่ 5.1 ขอความเห็นชอบผลการวิเคราะหงบประมาณคาใชจายของ 
นักศึกษาปริญญาตรีภาค กศ.บป. ประจําปการศึกษา 2555 

สาระสําคัญโดยยอ 
นางสาวเพลินตา  โมสกุล  ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน นําเสนอผลการวิเคราะห 

งบประมาณคาใชจายของนักศึกษาปริญญาตรีภาค กศ.บป. ประจําปการศึกษา 2555 

เหตุการณ/ขอเท็จจริง/เรื่องเดิม 
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2555 เมื่อวันอังคารที่ 

6 มีนาคม 2555 ไดมอบหมายใหกองนโยบายและแผนวิเคราะหงบประมาณคาใชจายของนักศึกษา 
ปริญญาตรีภาค กศ.บป ประจําปการศึกษา 2555 โดยใหประสานงานกับกองบริการการศึกษา 
และกองกลาง เพื่อนําขอมูลผลการวิเคราะหประกอบกับแผนที่เสนอการจัดการศึกษาภาค กศ.บป. นั้น 
กองนโยบายและแผน  ไดจัดทําขอมูลประกอบการวิเคราะหงบประมาณคาใชจายของนักศึกษาปริญญาตรี 
ภาค กศ.บป. ประจําปการศึกษา 2555 จากผลการวิเคราะหงบประมาณคาใชจายของนักศึกษา
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ปริญญาตรีภาค กศ.บป. ประจําปการศึกษา 2555 พบวา คาใชจายสําหรับการจัดการศึกษาของนักศึกษา 
ปริญญาตรีภาค กศ.บป. ประจําปการศึกษา 2555 (จันทรพุธศุกร) มีความคงที่ทุกภาคการศึกษา 
(คาวัสดุการศึกษา, คากิจกรรม, คารักษาพยาบาล, คาหองสมุด, คาเทคโนโลยีสารสนเทศ, คาตอบแทน 
การสอน, คาตอบแทนคณะกรรมการอํานวยการ, คาตอบแทนกรรมการดําเนินงานเจาหนาที่และคนงาน) 

ซึ่งกองนโยบายและแผน มีประเด็นการเสนอประกอบการพิจารณาการจัดการเรียนการสอน 
ของนักศึกษาปริญญาตรีภาค กศ.บป. ดังนี้ 

1. มหาวิทยาลัยโดยกองบริการการศึกษา ควรพิจารณาเรื่องการจัดการเรียนการสอน 
ของจํานวนหมูเรียนกับจํานวนนักศึกษา เพื่อใหสามารถลดภาระคาใชจายคาตอบแทนการสอน 

2. มหาวิทยาลัยโดยกองบริการการศึกษา ควรพิจารณาเรื่องการจัดอาคารสําหรับ 
การเรียนการสอนแบบศูนยกลาง เพื่อลดภาระคาใชจายในการดําเนินงาน เชน คาตอบแทนคณะกรรมการ 
อํานวยการ, คาตอบแทนกรรมการดําเนินงาน เจาหนาที่และคนงาน 

3. มหาวิทยาลัยควรพิจารณาเพิ่มคาหนวยกิต ซึ่งจากขอมูลดังกลาวพบวา โดยเฉลี่ย 
การจัดการเรียนการสอนนักศึกษาภาค กศ.บป. อยูที่ 1 คน : 15,000 บาท ตอปการศึกษา เมื่อเทียบกับ 
นักศึกษาภาคปกติ พบวา นักศึกษา 1 คน : 18,800 บาท (ดานวิทยาศาสตร) นักศึกษา 1 คน ตอ 
14,000 บาท (ดานสังคมศาสตร) 

4. มหาวิทยาลัยโดยกองบริการการศึกษา ควรพิจารณาเรื่องการเปดรับและการเปด 
การเรียนการสอนสําหรับหลักสูตรที่มีนักศึกษานอยกวา 15 คน ไมควรเปดการเรียนการสอน 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
เห็นชอบและมอบหมายใหกองนโยบายและแผนจัดทําประกาศตามมติของคณะ 

กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการเปดสอนนักศึกษาปริญญาตรีภาค กศ.บป. ตั้งแตปการศึกษา 
พ.ศ. 2555 เปนตนไป ใหดําเนินการตามประเด็นการเสนอประกอบการพิจารณาการจัดการเรียนการ 
สอนของนักศึกษา ปริญญาตรีภาค กศ.บป. 

ระเบียบวาระที่ 5.2 ขอความเห็นชอบการขอใหมหาวิทยาลัยออกหนังสือยินยอมใหยาย 
ไปปฏิบัติงานชดใชทุน ณ สวนราชการหรือสถาบันอุดมศึกษาแหง 
อื่นของรัฐ รายนางสาวชลธิชา  แกวอนุชิต 

สาระสําคัญโดยยอ 
เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย นําเสนอความเปนมาและสาระสําคัญโดยยอ 

รายนางสาวชลธิชา แกวอนุชิต 

เหตุการณ/ขอเท็จจริง/เรื่องเดิม 
นางสาวชลธิชา  แกวอนุชิต  ไดมีหนังสือถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 2062 

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2555 เรื่องขอความอนุเคราะหออกหนังสือยินยอมใหยายไปปฏิบัติงานชดใชทุน 
ณ สถาบันอุดมศึกษาแหงอื่นของรัฐ เนื่องจากใกลสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกแลว  และจะ 
สิ้นสุดคาใชจายทุนงวดสุดทายในวันที่ 31 พฤษภาคม 255 จึงมีความประสงคใหมหาวิทยาลัยออก
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หนังสือยินยอมใหยายไปปฏิบัติงานชดใชทุน ณ สถาบันอุดมศึกษาแหงอื่นของรัฐ  และรายงาน 
ให สกอ. ทราบ 

ดังนั้นกองกลางไดตรวจสอบเรื่องการขอใหออกหนังสือยินยอมดังกลาวแลวเห็นวา ตามบันทึก 
ขอตกลงเพิ่มเติมสัญญารับทุนอุดหนุนการศึกษาโครงการเครือขายเชิงกลยุทธเพื่อการพัฒนาอาจารยใน 
สถาบันอุดมศึกษา หลักสูตรปริญญาเอกในประเทศ ปการศึกษา 2551 ขอ 3 “ขอ 6 เมื่อผูรับทุนสําเร็จ 
การศึกษาตามสัญญาแลว ผูรับทุนตองปฏิบัติงานชดใชทุน ณ สถาบันอุดมศึกษาตนสังกัด หรือสถาบัน 
อุดมศึกษา หรือหนวยงานอื่นตามที่ผูใหทุนกําหนดเปนระยะเวลาเทากับระยะเวลาที่ผูรับทุนไดรับ 
ทุนอุดหนุนการศึกษาภายในประเทศ และอีกสองเทาของระยะเวลาที่ผูรับทุนไดรับทุนไดรับทุนอุดหนุน 
การศึกษาหรือวิจัย ณ ตางประเทศ” 

กองกลาง จึงขอเสนอใหมหาวิทยาลัยพิจารณาดังนี้ 
1. พิจารณาอนุญาตใหกลับมาปฏิบัติราชการชดใชทุน ณ สถาบันอุดมศึกษาตนสังกัด ตาม 

บันทึกขอตกลงเพิ่มเติมสัญญารับทุนอุดหนุนการศึกษาโครงการเครือขายเชิงกลยุทธเพื่อการพัฒนา 
อาจารยในสถาบันอุดมศึกษา หลักสูตรปริญญาเอกในประเทศ ปการศึกษา 2551 ขอ 3 “ขอ 6 เมื่อผูรับ 
ทุนสําเร็จการศึกษาตามสัญญาแลว ผูรับทุนตองปฏิบัติงานชดใชทุน ณ สถาบันอุดมศึกษาตนสังกัด หรือ 
สถาบันอุดมศึกษา หรือหนวยงานอื่นตามที่ผูใหทุนกําหนดเปนระยะเวลาเทากับระยะเวลาที่ผูรับทุนไดรบั 
ทุนอุดหนุนการศึกษาภายในประเทศ  และอีกสองเทาของระยะเวลาที่ผูรับทุนไดรับทุนอุดหนุนการศึกษา 
หรือวิจัย ณ ตางประเทศ 

2. เสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุญาต  ออกหนังสือยินยอมใหยายไปปฏิบัติงานชดใชทุน 
ณ สวนราชการหรือสถาบันอุดมศึกษา แหงอื่นของรัฐ  โดยมีเหตุผลความจําเปนตามหนังสือรับรองการ 
ดูแลบุพพการี รายนางสาวชลธิชา  แกวอนุชิต  โดยมอบคณะกรรมการใหทุนการศึกษา การฝกอบรม 
และดูงานพิจารณา  แนะนําเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารพิจารณา 

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ไดพิจารณาขอเสนอที่สงผานกองกลางแลว แตเนื่องจาก 
กองกลางยังไมไดตรวจสอบทางดานขอกฎหมายตามสัญญา  ซึ่งคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเห็น 
วาฝายนิติกรตองตรวจสอบขอสัญญาใหรอบครอบตามที่มีอยู  แตเนื่องจากนางสาวชลธิชา  แกวอนุชิต 
มีความตองการแจงความประสงคพรอมเหตุผลความจําเปนดวยวาจาและลายลักษณอักษรเพื่อใชเปน 
ขอมูลเพื่อใหคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยไดรับทราบและพิจารณาในวาระตอไป 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
เสนอใหนางสาวชลธิชา  แกวอนุชิต ช้ีแจงขอมูลที่ ชัดเจนเกี่ยวกับสวนราชการหรือ 

สถาบันอุดมศึกษาแหงอื่นของรัฐปลายทางที่จะทําการรับทานไปปฏิบัติงานชดใชทุน เมื่อมีขอมูลที่ 
ชัดเจนใหนําเสนอขอมูลตอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อขอความเห็นชอบ  ทั้ งนี้ 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยจะพิจารณาไดตองสอบถามจากผูที่เกี่ยวของคือคณะวิทยาศาสตร 
และเทคโนโลยีและฝายนิติกรที่ตองตรวจสอบสัญญาและขอผูกพันอื่น ๆ  และคณะกรรมการทุนฯ 
พิจารณาเพื่อนําเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัยตอไป
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ระเบียบวาระที่ 5.3 ขอความเห็นชอบการขอเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการและขออนุมัติ 
งบประมาณเพิ่มเติมการกอสรางอาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
จํานวน 1 หลัง 

สาระสําคัญโดยยอ 
เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย นําเสนอ การขอเปลี่ยนแปลงแบบรูปรายการ 

และขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมการกอสรางอาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จํานวน 1 หลัง 

เหตุการณ/ขอเท็จจริง/เรื่องเดิม 
ตามหนังสือที่ ศธ 0550.01.1/871 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2555 เรื่อง การขอเปลี่ยนแปลง 

แบบรูปรายการและขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมการกอสรางอาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จํานวน 
1 หลัง ที่มหาวิทยาลัยไดวาจาง บริษัทซินศิริ คอนสตรัคช่ัน จํากัด ดําเนินการกอสรางอาคารเทคโนโลยี 
อุตสาหกรรม จํานวน 1 หลัง สัญญาจางเหมากอสรางอาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจํานวน 1 หลัง 
เลขที่ 52/2551 ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2551 ระหวางดําเนินการคณะกรรมการตรวจการจางและ 
คณะกรรมการควบคุมงานกอสราง ไดมีการพิจารณางานแตละงวดแลว มีมติเห็นชอบใหมีการจัดทํางาน 
เพิ่มงานลด จํานวน 18 รายการ ซึ่งคณะกรรมการแตละงานคณะกรรมการพิจารณาถึงความปลอดภัย 
และประโยชนของราชการ  โดยแตละงานที่มีงานเพิ่มงานลด  คณะกรรมการเห็นชอบโดยมีมติใหมี 
การเบิกเงินในสวนที่เปนงานเพิ่มในภายหลัง  เพื่อใหการดําเนินการเบิกจาย ในงานที่เปนงานเพิ่ม 
จํานวน 18 รายการ ที่คณะกรรมการตรวจการจางและคณะกรรมการควบคุมงานกอสราง มีมติเห็นชอบ 
โดยมหาวิทยาลัยไมเสียประโยชนของราชกร  ซึ่งรายการที่มีการเพิ่มงานมีรายละเอียดตามขอมูลรายงาน 
การประชุมคณะกรรมการตรวจการจางและคณะกรรมการควบคุมงานกอสราง 

อธิการบดี  เสนอใหพิจารณา 2 ประเด็น ดังนี้ 
1. ขอความเห็นชอบกรณีเปลี่ยนแปลงแกไขเรื่องที่จะขัดตอระเบียบใหดําเนินการแกไขให 

เปนไปตามระเบียบ 
2. วงเงินอนุมัติเกินอํานาจอธิการบดีตองเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติวงเงิน 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
1. เห็นชอบกรณีเปลี่ยนแปลงแกไขเรื่องที่จะขัดตอระเบียบใหดําเนินการแกไขใหเปนไป 

ตามระเบียบ และมอบหมายใหคณะกรรมการตรวจการจาง/คณะกรรมการควบคุม/คณะกรรมการ 
ดําเนินการตรวจสอบและดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบวาดวยการพัสดุ 

2. ใหคณะ/หนวยงานที่เกี่ยวของกับการซื้อจางอาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรมใหถูกตอง 
ตามขั้นตอนระเบียบราชการวาดวยการพัสดุ 

3. มอบหมายใหกองนโยบายและแผนเสนอขออนุมัติงบประมาณตอสภามหาวิทยาลัย



การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ครั้งที่ 10/2555 

[214] 

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ 

ระเบียบวาระที่ 6.1 การลาของขาราชการและการใชแบบใบลาของขาราชการและบุคลากร 
ทุกประเภท  ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการลาของ 
ขาราชการ พ.ศ. 2555 

สาระสําคัญโดยยอ 
ผูอํานวยการกองกลาง มอบหมายใหนายจิรพัฒน  มั่งตา นําเสนอขอมูล เรื่อง การลาของ 

ขาราชการและการใชแบบใบลาของขาราชการและบุคลากรทุกประเภท ตามระเบียบสํานัก 
นายกรัฐมนตรีวาดวยการลาของขาราชการ พ.ศ. 2555 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 6.2 กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2555 

สาระสําคัญโดยยอ 
เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย นําเสนอปฏิทินเพื่อหารือเรื่องกําหนด 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2555 

ขอเสนอ/ญัตต ิ
กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2555 วันอังคารที่ 

29 พฤษภาคม 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 
นางนงคราญ คงสมทรง ผูบันทกึการประชุม 
นางสาวปยะนุช แสงมะฮะหมัด ผูบันทกึการประชุม 
รศ.วันทนีย แสนภักดี ผูตรวจบันทึกการประชุม




