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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
คร้ังที่ 18/2555 

วันอังคารท่ี 18 กันยายน 2555 เวลา 13.3018.00 น. 
ณ หองประชุม 1 อาคาร 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

-------------------------------------------------- 
ผูท่ีมาประชุม 
1. ดร.บรูพาทิศ พลอยสุวรรณ อธิการบดี ประธาน 
2. รศ.วันทนีย แสนภักดี รองอธิการบดฝีายบริหาร กรรมการ 
3. ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุงพรหม รองอธิการบดฝีายวิชาการ กรรมการ 
4. นายจิรศักดิ์ ชุมวรานนท รองอธิการบดฝีายวางแผนและพฒันา กรรมการ 
5. นายทวีศักดิ์ จริตควร ผูชวยอธิการบดีฝายบริหาร กรรมการ 
6. นางสาวกาญจนา เงินออน (แทน) คณบดีคณะครุศาสตร กรรมการ 
7. ผศ.วิชชุกร นาคธน คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร กรรมการ 
8. นายกฤษณะ กันอ่ํา (แทน) คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กรรมการ 
9. รศ.ลํายอง ปลั่งกลาง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 
10. ผศ.จินตนา เวชมี ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กรรมการ 
11. ผศ.พันทิพา มาลา ผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา กรรมการ 
12. นางสาวนันทนา แยมบู (แทน) ผูอํานวยการสํานักวิทยบรกิารและ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการ 
13. ดร.รวีวัตร สิริภูบาล ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา กรรมการ 

ผูเขารวมประชุม 
1. นางสาววนิดา อินทรลักษณ ผูชวยอธิการบดฝีายกิจการพเิศษและตรวจสอบภายใน 
2. รศ.ไพฑูรย สมัครกิจ ประธานสภาคณาจารย 
3. นางสุนทรี โพธิกุล ผูอํานวยการกองกลาง 
4. นางสาวเพลินตา โมสกลุ ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน 
5. นางสารภี พูลศิริ (แทน) ผูอํานวยการกองพัฒนานกัศึกษา 
6. นางลักขณา เตชวงษ ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา 

ผูไมเขารวมประชุม 
1. ดร.ชิดชัย สนั่นเสียง รองอธิการบดฝีายวิจัยและบริการวิชาการ ติดภารกิจ 
2. นายสุนทร โภชฌงค รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา ติดภารกิจ 

เริ่มประชุม เวลา 13.30 น. 
ประธานพิจารณาจํานวนกรรมการทีม่าประชุมและเหน็วาครบองคประชุมแลวจึงเปดการประชุม 

และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม
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ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ 

ระเบียบวาระที่ 1.1 การซอมความเขาใจเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุกอนพระราชบัญญัติ 
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ประกาศใช 

สาระสําคัญโดยยอ 
ตามที่คณะกรรมการวาดวยการพัสดุ ไดมีหนังสือ ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว320  ลงวันที่ 27 

สิงหาคม 2555 เรื่อง ซอมความเขาใจเกี่ยวกับการเตรียมการจัดหาพัสดุกอนพระราชบัญญัติงบประมาณ 
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ประกาศใช เพื่อใหสวนราชการสามารถกอหนี้ผูกพันและ 
เบิกจายเงินไดทันภายในปงบประมาณ พ.ศ. 2556  และเปนไปตามนโยบายเรงรัดการเบิกจายเงินของ 
รัฐบาล กวพ. และ กวพ.อ. กําหนดหลักเกณฑแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมการจัดหาพัสดุกอน 
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 มีผลใชบังคับ ดังนี้ 

1. หลังจากทราบยอดเงนิตามนัยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 
และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 13 วรรคแรก แลว ใหสวนราชการและหนวยงานที่จะจัดหาพัสดุเริ่มดําเนิน 
กระบวนการจัดซื้อจัดจางตามระเบียบฯ พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม  และระเบียบฯ พ.ศ. 2549 
ไวกอนไดแตจะกอหนี้ผูกพัน (ลงนามในสัญญา) ไดเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 
งบประมาณ พ.ศ. 2556 มีผลใชบังคับและสํานักงบประมาณไดจัดสรรงบประมาณใหสวนราชการและ 
หนวยงานแลว 

2. ใหสวนราชการและหนวยงานที่จะจัดหาพัสดุกําหนดเปนเงื่อนไขบังคับกอนในเอกสาร 
ประกาศเชิญชวนการจัดซื้อจัดจางไวดวยวา การจัดซื้อหรือจัดจางครั้งนี้จะมีการลงนามในสัญญาได 
ตอเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 1.2 การขอเทียบมาตรฐานการศึกษาของผูสอบไลไดปริญญาตรีสาขาวิชา 
นิติศาสตร 

สาระสําคัญโดยยอ 
การขอเทียบมาตรฐานการศึกษาของผูสอบไลไดปริญญาตร ีสาขาวิชานิติศาสตร สํานักอบรมศึกษา 

กฎหมายแหงเนติบัณฑิตยสภา มีมติรับรองมาตรฐานการศึกษาผูสอบไลไดปริญญาตรีนิติศาสตรจาก 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เฉพาะที่เปดการเรียนการสอน  และมีขอเสนอแนะดังนี้ 

1. หองสมุด ควรจัดหาหนังสือกฎหมายที่มีความทันสมัย คําบรรยายใหม ๆ และหนังสือ 
กฎหมายภาษาอังกฤษไวในหองสมุดเพิ่มมากข้ึนเพื่อใหนักศึกษาไดใชประโยชน 

2. การเรียนการสอน ไมควรใหอาจารยแตละคนสอนหลายวิชา 
3. แผนพัฒนาอาจารย ควรสนับสนุนใหอาจารยประจําไดศึกษาตอในข้ันเนติบัณฑิต 
4. แผนพัฒนาองคกร ควรยกระดับจัดตั้งเปนคณะนิติศาสตร แยกออกจากคณะมนุษยศษสตร 

และสังคมศาสตร
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มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 1.3 การแจกซิมการด 

สาระสําคัญโดยยอ 
อธิการบดีไดรับการรองเรียนจากนักศึกษาวามีผูมาแจกซิมการดภายในมหาวิทยาลัย  ซึ่งนักศึกษา 

ยังไมไดเปดใชแตไดรับบิลแจงคาใชบริการ  จึงติดตอที่ศูนยบริการแลวแตไดรับการใหบริการในทาทีที่ไมแสดง 
ความรับผิดชอบแตอยางใด จึงไดนําเรื่องดังกลาวรองเรียนกับอธิการบดี และสอบถามถึงการอนุญาตใหใช 
สถานที่กับมาแจกซิมการด จึงไดออกหนังสือถึงกองกลางและกองพัฒนานักศึกษาเพื่อสอบถามขอมูล 

รศ.วันทนีย  แสนภักดี รองอธิการบดีฝายบริหาร ช้ีแจงวา การแจกซิมการดสวนใหญที่ไดมี 
การอนุญาตใหแจกซิมการดนั้นจะเปนการแจกซิมการดแบบเติมเงินไมใชรายเดือน และจะอนุญาตใหแจกไดที่ 
หนาโรงอาหารเทานั้น  ไมอนุญาตใหเดินแจกตามอาคารตาง ๆ  

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 1.4 การเลื่อนการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยนอกสถานที่ 

สาระสําคัญโดยยอ 
ตามที่สภามหาวิทยาลัยไดกําหนดการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยนอกสถานที่ใน 

กรุงเทพฯ ในชวงตอนเย็นของวันประชุมสภามหาวิทยาลยั จึงขอเรียนเชิญคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลยัและ 
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยรวมรบัประทานอาหารเย็นที่รานอาหารของทานนายกสภามหาวิทยาลัยเพื่อรวม 
แสดงความยินดีกับทานนายกสภามหาวิทยาลัยคนใหม มอบกองกลางจัดรถตูจํานวน 2 คัน โดยรถจะออกจาก 
มหาวิทยาลัยเวลา 16.00 น. ซึ่งจะนําเรียนเชิญกรรมการสภามหาวิทยาลัยในการประชุมวันพุธที่ 19 กันยายน 
2555 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระที่ 2.1 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 17/2555 

สาระสําคัญโดยยอ 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยไดมีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

ครั้งที่ 17/2555 เมื่อวันอังคารที่ 4 กันยายน 2555 ณ หองประชุม 1 อาคาร 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พระนครศรีอยุธยา
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เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย นําเสนอรายงานการประชุม ครั้งที่ 
17/2555  เพื่อขอใหที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 

มต/ิความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้ งที่ 17/2555 

โดยไมมีการแกไข 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม 

ระเบียบวาระที่ 3.1 รายงานขอมูลการดําเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ครั้งที่ 17/2555 

สาระสําคัญโดยยอ 
1. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ไดมีมติกําหนดเปนแนวปฏิบัติใหเลขานุการนําเสนอ 

ที่ประชุมเพื่อทราบความคืบหนาหรือขอมูลการดําเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติทุกครั้งโดยบรรจุ 
เปนเรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งกอนดวย 

2.  คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มีการประชุม ครั้งที่ 17/2555 เมื่อวันอังคารที่ 
4 กันยายน 2555 เวลา 13.30 น. ณ หองประชุม 1 อาคาร 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
โดยมีสาระตามรายงานการประชุมฯ ในระเบียบวาระที่ 2.1 

3.  คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มีการประชุม ครั้งที่ 17/2555 เมื่อวันอังคารที่ 
4 กันยายน 2555 โดยมอบหมายใหฝายเลขานุการแจงไปยังหนวยงานและบุคคลที่เกี่ยวของปฏิบัติตาม 
มติที่ประชุมในระเบียบวาระที่ 3.1 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.1 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะครุศาสตร 
สาระสําคัญโดยยอ 

 ไมมี  

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
 ไมมี 
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ระเบียบวาระที่ 4.2  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 
สาระสําคัญโดยยอ 

 ไมมี  

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
 ไมมี  

ระเบียบวาระที่ 4.3 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
สาระสําคัญโดยยอ 

 ไมมี  

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
 ไมมี  

ระเบียบวาระที่ 4.4  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
สาระสําคัญโดยยอ 

 ไมมี  

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
 ไมมี  

ระเบียบวาระที่ 4.5  เรือ่งนําเสนอเพื่อทราบจากผูอาํนวยการสถาบนัอยุธยาศึกษา 
สาระสําคัญโดยยอ 

 ไมมี  

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
 ไมมี  

ระเบียบวาระที่ 4.6 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

สาระสําคัญโดยยอ 
 ไมมี  

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
 ไมมี 
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ระเบียบวาระที่ 4.7   เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
สาระสําคัญโดยยอ 

1. สถาบันวิจัยและพัฒนา ไดประกาศผลการพิจารณาจัดสรรทุนวิจัยจากกองทุนวิจัย 
ประจําป 2556 ทั้งหมด 19 โครงการ มีคณาจารยจากคณะตาง ๆ ขอทุน ดังนี้ 

1) คณะวิทยาการจัดการ จํานวน 7 คน 
2) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จํานวน 9 คน 
3) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จํานวน 3 คน 

2. สถาบันวิจัยและพัฒนา ไดประกาศผลการพิจารณาจัดสรรทุนวิจัยจากมหาวิทยาลัย 
ผานสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ ประจําป 2556 ทั้งหมด 14 โครงการ มีคณาจารยจากคณะ 
ตาง ๆ ขอทุนดังนี้ 

1) คณะวิทยาการจัดการ จํานวน 1 คน 
2) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จํานวน 11 คน 
3) คณะครุศาสตร จํานวน 2 คน 

3. การเปดรับทุนวิจัยจากมหาวิทยาลัยผานสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ ประจําป 
2557 นักวิจัยสามารถกรอกระบบ nrpm ภายในวันที่ 30 กันยายน 2555 สถาบันวิจัยและพัฒนาเปด 
คลินิกวิจัยใหคณาจารยรวมเขียน วันที่ 17, 23, 30 กันยายน 2555 ณ หองสถาบันวิจัยและพัฒนา 

4. เชิญชวนบุคลากรสงงานวิจัย เพื่อเสนอในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติภายใต 
โครงการ 120 ป การฝกหัดครูไทย ถวายองคราชัน ธ ผูทรงเปนครูแหงแผนดิน (จัดในวันที่ 2428 
ธันวาคม 2555) สงภายในวันที่ 29 กันยายน 2555  ที่สถาบันวิจัยและพัฒนา 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.8  เรื่องนําเสนอเพือ่ทราบจากผูอาํนวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
สาระสําคัญโดยยอ 

 ไมมี  

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
 ไมมี  

ระเบียบวาระที่ 4.9 เรื่องนําเสนอเพือ่ทราบจากผูอาํนวยการสํานกังานอธกิารบดี 
สาระสําคัญโดยยอ 

 ไมมี  

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
 ไมมี 
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ระเบียบวาระที่ 4.10  เรือ่งนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีและผูชวยอธกิารบดี 
ระเบียบวาระที่ 4.10.1  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝายบริหาร 

สาระสําคัญโดยยอ 
 ไมมี  

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
 ไมมี  

ระเบียบวาระที่ 4.10.2  เรื่องนําเสนอเพือ่ทราบจากรองอธกิารบดฝีายวางแผนและพฒันา 

สาระสําคัญโดยยอ 
1. การรายงานการใชจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 ยอดสะสมตั้งแต 

วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 255431 สิงหาคม พ.ศ. 2555 
2. สรุปการติดตามความกาวหนาการใหความชวยเหลือ ฟนฟู ผูที่ ไดผลกระทบจาก 

สถานการณอุทกภัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555  รายงาน ณ วันพุธที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2555 
3. สรุปผลการติดตามความกาวหนาการดําเนินงานหมวดรายจายงบลงทุน ประจําป 

งบประมาณ พ.ศ. 2555 (งบประมาณแผนดิน) รายงาน ณ วันพุธที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2555 
4. หนังสือจากสํานักงาน ก.พ.ร. ที่ นร 1201/2486  เรื่อง แจงผลคะแนนการประเมินผล 

การปฏิบัติราชการ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ประกอบกับขอมูลตารางสรุปผลคะแนน 
ผลการประเมินการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 
และเอกสารช้ีแจงเหตุผลการทักทวงผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของ 
สถาบันอุดมศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 

5. สรุปหนวยงานที่จัดสง งาน/โครงการเพื่อจัดทําแผนการใชจายงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.10.3  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝายวิชาการ 
สาระสําคัญโดยยอ 

 ไมมี  

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
 ไมมี 
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ระเบียบวาระที่ 4.10.4 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ 
สาระสําคัญโดยยอ 

 ไมมี  

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
 ไมมี  

ระเบียบวาระที่ 4.10.5  เรือ่งนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธกิารบดฝีายกิจการนกัศกึษา 

สาระสําคัญโดยยอ 

 ไมมี  

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชมุ 

 ไมมี  

ระเบียบวาระที่ 4.10.6  เรื่องนําเสนอเพือ่ทราบจากผูชวยอธิการบดฝีายบริหาร 

สาระสําคัญโดยยอ 

 ไมมี  

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชมุ 

 ไมมี  

ระเบียบวาระที่ 4.10.7 เรื่องนําเสนอเพือ่ทราบจากผูชวยอธิการบดฝีายกิจการพิเศษ 
และตรวจสอบภายใน 

สาระสําคัญโดยยอ 
1. เสนอแผนการตรวจสอบภายใน ประจําปงบประมาณ 2556 เพื่อทราบ 
2. รายงานผลการตรวจสอบการบริหารดานการเงินกองพัฒนานักศึกษา 

ระเบียบวาระที่ 5   เรื่องนําเสนอเพื่อพิจารณา 
ระเบียบวาระที่ 5.1 พิจารณาการขออนุมัติงบประมาณรายจายศูนยฝกปฏิบตักิารวิชาชีพ 

ธุรกิจ (อาคารสวนหลวง) ประจําปงบประมาณ 2556 

สาระสําคัญโดยยอ 
ศูนยฝกปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ (อาคารสวนหลวง) ขออนุมัติงบประมาณรายจายประจําป 

งบประมาณ 2556 โดยมีวงเงินทั้งสิ้น 2,023,420 บาท (สองลานสองหมื่นสามพันสองรอยสิบหกบาท
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ถวน) เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานของศูนยฝกฯ ประจําปงบประมาณ 2556 ซึ่งประกอบดวย 
โครงการ งานบริหารจัดการศูนยฝกฯ จํานวน 2,023,420 บาท  ตามเอกสารแนบทาย 

อธิการบดี  กลาววา เนื่องจากเปนชวงที่ประธานคณะทํางานศูนยฝกปฏิบัติการวิชาชีพ 
ธุรกิจ (อาคารสวนหลวง) จะหมดวาระ คณะกรรมการชุดใหมอาจจะตองมีการเสนอโครงการ 
งบประมาณใหม ซึ่งทําเลที่ตั้งของอาคารสวนหลวงมีศักยภาพที่จะพัฒนาใหดีข้ึนได ควรทําใหดียิ่งขึ้นจึง 
ตองการใหเสนอวัตถุประสงค  เปาหมายและกิจกรรม รวมทั้งงบประมาณในเชิงรุกหรือพัฒนาใหกาวหนา 
เดนชัด ใหเปนสถานที่พักอาศัยที่นักทองเที่ยวหรือผูใชบริการตองการมาพักหรือตองการมาใชบริการ 
สถานที่โดยตรง  ดังนั้นจึงตองเปลี่ยนแปลงทางดานกายภาพ  และทางดานการจัดการ หรือทั้งระบบ 
การบริหารจัดการแตอาจตองใชงบประมาณในการลงทุนมากและตองมีระยะเวลาคืนทุน จึงขอใหเปน 
เรื่องที่คณะทํางานศูนยฝกปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ (อาคารสวนหลวง) ชุดใหมเปนผูพิจารณา และมี 
สาระสําคัญในสวนที่ตองพัฒนาที่ชัดเจน 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
1. คาใชจายข้ันตํ่าที่เปนคาใชจายประจําใหอนุมัติเบิกจายตามปกติตามแผนงบประมาณ 

รายจาย ประจําปงบประมาณ 2555 แบบที่กระทรวงการคลังกําหนดในระหวางที่ยังไมอนุมัติแผน 
งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 2556 

2. แผนงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 2556 ใหจัดทําใหมโดยใหมี 
การเปลี่ยนแปลงพัฒนาที่เดนชัดโดยมีเปาหมายใหเปนจุดเดนของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กําหนดเปน 
เงื่อนไขใหกับคณะทํางานศูนยฝกปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ (อาคารสวนหลวง) 

ระเบียบวาระที่ 5.2 พิจารณาการเสนอราคาจางเหมารักษาความปลอดภัยจากสํานักงาน 
รักษาความปลอดภัยองคการสงเคราะหทหารผานศึกในพระบรม 
ราชูปถัมภ 

สาระสําคัญโดยยอ 
ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาตกลงจางสํานักงานรักษาความปลอดภัย 

องคการสงเคราะหทหารผานศึกในพระบรมราชูปถัมภ จัดเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยจํานวน 25 คน 
เพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยบริเวณมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2554 
ถึงวันที่ 30 กันยายน 2555 นั้น  เนื่องจากสัญญาจางจะสิ้นสุดในวันที่ 30 กันยายน 2555 สํานักงาน 
รักษาความปลอดภัยองคการฯ จึงขอเสนอรายละเอียดอัตราคาบริการเปน 2 ชวง ดังนี้ 
ชวงที่ 1 

ลําดับ รายการ ราคา/เดือน จํานวน/หนวย รวมเปนเงิน 
1 หัวหนาชุด 17,447 1 17,447 
2 รองหัวหนาชุด 16,947 1 16,947 
3 หัวหนาควบคุม 16,947 1 16,447 
4 เจาหนาที่รักษาความปลอดภัย 15,947 25 398,675 
5 รถจักรยานยนต 3,940 1 3,940 

รวมคาบริการเดือนละ  453,456. บาท (สี่แสนหาหมื่นสามพันสี่รอยหาสิบหกบาทถวน)
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ชวงที่ 2 
ลําดับ รายการ ราคา/เดือน จํานวน/หนวย รวมเปนเงิน 

1 หัวหนาชุด 19,066 1 19,066 
2 รองหัวหนาชุด 18,566 1 18,566 
3 หัวหนาควบคุม 18,066 1 18,066 
4 เจาหนาที่รักษาความปลอดภัย 17,566 25 439,150 
5 รถจักรยานยนต 4,000 1 4,000 

รวมคาบริการเดือนละ  498,848. บาท (สี่แสนเกาหมื่นแปดพันแปดรอยสี่สิบแปดบาทถวน) 

ดร.รวีวัตร  สิริภูบาล  กลาววา เห็นสมควรจางโดยมีเงื่อนไขขอใหจัดเจาหนาที่รักษาความ 
ปลอดภัยที่ไดรับการฝกมาเปนอยางดี เชน ผานการคัดเลือกการเกณฑทหารแลวมาปฏิบัติงาน  และให 
ภาระหนาที่ของการรักษาความปลอดภัยอยูที่บริษัทผูรับจางรักษาความปลอดภัยอยางเต็มที่ 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
เห็นชอบการจางเหมารักษาความปลอดภัยจากสํานักงานรักษาความปลอดภัยองคการ 

สงเคราะหทหารผานศึกในพระบรมราชูปถัมภโดยใชอัตราเดือนละ 453,456 บาท สวนเงื่อนไขที่ตองการ 
เพิ่มเติมใหมีปรากฏในสัญญาฉบับใหมและมอบกองกลางประสานงานรวมกับองคการสงเคราะหทหาร 
ผานศึกในพระบรมราชูปถัมภเรื่องการตอสัญญาจางโดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติมในสัญญาตามที่มีคณะกรรมการ 
กําหนดขอบเขตงานและราคากลางงานจางบริการรักษาความปลอดภัย และใหกองกลางทําคําสั่งแตงตั้ง 
ผศ.วิชชุกร  นาคธน และดร.รวีวัตร  สิริภูบาล เปนคณะกรรมการกําหนดขอบเขตและราคากลางงานจาง 
บริการรักษาความปลอดภัยเพิ่มเติม 

ระเบียบวาระที่ 5.3 พิจารณาโครงสรางการแบงสวนราชการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พระนครศรีอยุธยาและ(ราง)กรอบอัตรากําลังและตําแหนงเพิ่มใหม 
ระยะ 4 ป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 25552558 มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

สาระสําคัญโดยยอ 
นางสาวเพลินตา โมสกุล ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน นําเสนอขอมูลโครงสราง 

การแบงสวนราชการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาและ (ราง) กรอบอัตรากําลังและ 
ตําแหนงเพิ่ มใหม  ระยะ 4 ป  ประจําป งบประมาณ พ.ศ. 25552558 มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พระนครศรีอยุธยา เรื่องดังกลาวไดผานการพิจารณาองคคณะที่เกี่ยวของ คือ คณะกรรมการบริหาร 
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 13/2555 เมื่อวันอังคารที่ 10 กรกฎาคม 2555  และคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 
ประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันจันทรที่ 23 กรกฎาคม 2555 

อธิการบดี กลาววา หลักเกณฑการจัดโครงสรางมีดังนี้ 
1. การเรียงลําดับหนวยงานใหเรียงตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

เรื่อง การแบงสวนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2550  สวนงานที่เพิ่มใหมให 
เรียงลําดับเพิ่มเติมตอทาย



การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ครั้งที่ 19/2555 

[212] 

2. หนวยงานที่มีระเบียบ ประกาศ หรือขอกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ใหคงไวตาม 
สถานะ ตามสายงานของระเบียบนั้น ๆ เชน สํานักงานสภามหาวิทยาลัย สํานักงานคณะกรรมการ 
บัณฑิตศึกษา ใหจัดไวในโครงสราง 

3. หนวยงานใหมที่ตองการเพิ่มเติมใหดําเนินการขอเพิ่มเติมหนวยงานใหม ดําเนินการ 
เสนอประกาศการจัดต้ังหนวยงานภายในตามหลักเกณฑหรือแนวปฏิบัติตามประกาศน้ัน ๆ โดยหนวยงาน 
ที่เพิ่มเติมสังกัดอยูที่สวนใดใหตนสังกัดเปนผูเสนอตอมหาวิทยาลัยตามกระบวนการที่มีอยู 

4. หนวยตรวจสอบภายในและสํานักงานสภามหาวิทยาลัยเปนหนวยงานภายใน โดยให 
ไดรับการจัดสรรอัตราบุคลากรจากกองกลาง สํานักงานอธิการบดี  และสวนงานใดที่มีระเบียบกําหนดไว 
ใหดําเนินการตามระเบียบที่มีอยู เชน ศูนยฝกปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ (อาคารสวนหลวง) สํานักงาน 
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ใหบริหารจัดการตามระเบียบที่มีอยู 

5. กรอบอัตรากําลังใหกําหนดเลขที่ตําแหนงเพื่อเปนแนวทางในการจัดสรรและบรรจุ 
แตงตั้ง เพื่อเปนขอมูลเบื้องตนและนําไปขยายรายละเอียดเพิ่มเติม 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
เห็ นชอบการจั ด โคร งสร า งการแบ ง ส วนราชการภายในมหา วิทยาลั ยราชภัฏ 

พระนครศรีอยุธยาตามที่กองนโยบายและแผนเสนอ โดยใหปรับปรุงสาระสําคัญ คือ 1. หนวยตรวจสอบ 
ภายในเปนหนวยงานที่ข้ึนตรงกับอธิการบดี สํานักงานสภามหาวิทยาลัยเปนหนวยงานภายในมีฐานะ 
เทียบเทากอง 2. หนวยงานที่มีระเบียบกําหนดใหดําเนินการตามระเบียบที่มีอยู 3. หากตองการเพิ่มเติม 
งานใหเสนอตามพระราชบัญญัติการบริหารสวนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2550 (ก.พ.อ.) 

ระเบียบวาระที่ 5.4 พิจารณาโครงการสนับสนุนการจัดตั้งหองเรียนวิทยาศาสตรใน 
โรงเรียนฯ (โครงการ วมว.) ระยะที่ 2 

สาระสําคัญโดยยอ 
โครงการสนับสนุนการจัดต้ังหองเรียนวิทยาศาสตรในโรงเรียนฯ (โครงการ วมว.) ระยะที่ 2 

ตามที่กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแจงเชิญชวนมหาวิทยาลัยเขารวมโครงการ คณะครุศาสตรใน 
ฐานะจําเปนหนวยงานที่ไดรับมอบหมายใหกํากับดูแลโรงเรียนสาธิต(มัธยม)จึงไดจัดทํา(ราง) คําสั่งแตงตั้ง 
คณะกรรมการบริหารโครงการจัดตั้งหองเรียนวิทยาศาสตรในโรงเรียน โดยการกํากับดูแลของ 
มหาวิทยาลัย (โครงการ วมว.) ระยะที่ 2 เพื่อผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
(กบ.) 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
ที่ประชุมไดมีการอภิปรายอยางกวางขวางและมีมติเห็นชอบการเขารวมโครงการสนับสนุน 

การจัดต้ังหองเรียนวิทยาศาสตรในโรงเรียนฯ (โครงการ วมว.) ระยะที่ 2 โดยมอบใหคณะวิทยาศาสตร 
และเทคโนโลยีจัดทําคําสั่งแตงตั้งเสนอมหาวิทยาลัย
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ระเบียบวาระที่ 5.5 พิจารณาการรับเปนสถาบันศึกษาตนสังกัดของ นางสาวประดินันท 
เอี่ยมสะอาด 

สาระสําคัญโดยยอ 
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามีหนังสือเลขที่ ศธ 0509(3)/3908 เรื่อง ขอความ 

อนุเคราะหพิจารณารับเปนสถาบันอุดมศึกษาตนสังกัด กรณีนางสาวประดินันท เอี่ยมสะอาด ผูรับทุน 
ภายใตโครงการเครือขายเชิงกลยุทธฯ ประจําป 2551 ประเภททุนศึกษาตอระดับปริญญาเอกในประเทศ 
หลักสูตรปริญญาเอกรวมในตางประเทศ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ซึ่งสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก  และมีความประสงคจะขอให 
มหาวิทยาลัยรับเปนตนสังกัดเพื่อใหชดใชทุนหลังจากสําเร็จการศึกษา ซึ่งมหาวิทยาลัยไดมอบให 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีพิจารณาใหความเห็นซึ่งเมื่อพิจารณาแลวเห็นวา คุณสมบัติวุฒิการศึกษา 
ของนางสาวประดินันท  เอี่ยมสะอาด สามารถใชเปนศักยภาพของหลักสูตร วท.บ.วิทยาศาสตร 
สิ่งแวดลอมได  ซึ่งมีอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต  ซึ่งยังเปนอัตราวาง จํานวน 
1 อัตรา เนื่ องจากอาจารยสุ ร ชัย  ใหญ เย็น ไดลาออกจึง เห็นสมควรรับ เปนตนสั งกัดใหกับ 
นางสาวประดินันท  เอี่ยมสะอาด  ในการบรรจุเขาปฏิบัติราชการเพื่อชดใชทุนดังกลาวได  เนื่องจากเปนผู 
มีคุณสมบัติเหมาะสมและสามารถใชเปนศักยภาพของหลักสูตร วท.บ. วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม ที่คณะอยู 
ระหวางดําเนินการพัฒนาหลักสูตร 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
เห็นชอบการรับเปนสถาบันอุดมศึกษาตนสังกัดกรณีของ นางสาวประดินันท  เอี่ยมสะอาด 

โดยใหดําเนินการตามข้ันตอนการบรรจุแตงตั้งและนําเสนอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํา 
มหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ตอไป 

ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องอื่น ๆ 
ระเบียบวาระที่ 6.1 กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 19/2555 

สาระสําคัญโดยยอ 
เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย นําเสนอปฏิทินเพื่อหารือเรื่องกําหนด 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 19/2555 โดยกําหนดปฏิทินการประชุม 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 19/2555 ในวันอังคารที่ 2  ตุลาคม 2555 เวลา 13.30 น. 
ณ หองประชุม 1 อาคาร 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ



การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ครั้งที่ 19/2555 

[214] 

เลิกประชุมเวลา เวลา 18.00 น. 

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




