
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ครั้งที่ 14/2555 

[22] 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
คร้ังที่ 13/2555 

วันอังคารท่ี 10 กรกฎาคม 2555 เวลา 13.30 – 19.00 น. 
ณ หองประชุม 1 อาคาร 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

-------------------------------------------------- 
ผูท่ีมาประชุม 
1. ดร.บรูพาทิศ พลอยสุวรรณ อธิการบดี ประธาน 
2. รศ.วันทนีย แสนภักดี รองอธิการบดฝีายบริหาร กรรมการ 
3. ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุงพรหม รองอธิการบดฝีายวิชาการ กรรมการ 
4. นายจิรศักดิ์ ชุมวรานนท รองอธิการบดฝีายวางแผนและพฒันา กรรมการ 
5. ดร.ชิดชัย สนั่นเสียง รองอธิการบดฝีายวิจัยและบริการวิชาการ กรรมการ 
6. นายสุนทร โภชฌงค รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา กรรมการ 
7. นายทวีศักดิ์ จริตควร ผูชวยอธิการบดีฝายบริหาร กรรมการ 
8. ดร.อมรรัตน สนั่นเสียง คณบดีคณะครุศาสตร กรรมการ 
9. ผศ.อารรีัตน คูณดี (แทน) คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร กรรมการ 
10. นายกฤษณะ กันอ่ํา (แทน) คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กรรมการ 
11. รศ.ลํายอง ปลั่งกลาง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 
12. ผศ.จินตนา เวชมี ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กรรมการ 
13. ผศ.พันทิพา มาลา ผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา กรรมการ 
14. นายชัยพฤกษ ชูดํา ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการ 
15. ดร.รวีวัตร สิริภูบาล ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา กรรมการ 

ผูเขารวมประชุม 
1. นางสุนทรี โพธิกุล ผูอํานวยการกองกลาง 
2. นางสาวเพลินตา โมสกลุ ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน 
3. นางลักขณา เตชวงษ ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา 
4. นางสารภี พูลศิริ ผูอํานวยการกองพฒันานักศึกษา 

เปดประชุม เวลา 13.30 น. 
ประธานพิจารณาจํานวนกรรมการที่มาประชุมและเห็นวาครบองคประชุมแลวจึงเปดการประชุม 

และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม
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ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ 

ระเบียบวาระที่ 1.1 การเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณป 2556 

สาระสําคัญโดยยอ 
อธิการบดีแจงใหทราบวา ไดรับหนังสือจากกรรมการวุฒิสภา ใหชี้แจงความคืบหนาเกี่ยวกับ 

เสนอของบประมาณตออนุกรรมาธิการวุฒิสภา ซึ่งเมื่อวันศุกรที่ 6 กรกฎาคม 2555 ไดรับการจัดสรร 
วงเงินงบประมาณจํานวน 265 ลานบาท ซึ่งอนุกรรมาธิการขอตัดยอดเงินงบประมาณจํานวน 
3 ลานบาท เนื่องจากเทคนิคที่เกี่ยวของกับการใชจายงบประมาณ 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 1.2 การประชุมสภามหาวิทยาลัยประจําเดือนกรกฎาคม 2555 

สาระสําคัญโดยยอ 
เนื่องจากไดเลื่อนกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2555 จากเดิมวันที่ 18 กรกฎาคม 

2555 เปนวันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2555 เวลา 09.30 น. ณ หองประชุม 1 อาคาร 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พระนครศรีอยุธยา ขอเรียนเชิญคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยทุกทานเขารวมรับฟงการประชุมในครัง้นีด้วย 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 1.3 การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย 
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ก.บ.ม.) 

สาระสําคัญโดยยอ 
อธิการบดีแจงกําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย 

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ก.บ.ม) ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2555 เวลา 09.30 น. ณ หองประชุม 1 
อาคาร 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระที่ 2.1 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 12/2555 

สาระสําคัญโดยยอ 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยไดมีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

ครั้งที่ 12/2555 เมื่อวันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2555 ณ หองประชุม 1 อาคาร 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พระนครศรีอยุธยา 

เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย นําเสนอรายงานการประชุม ครั้งที่ 
12/2555 เพื่อขอใหที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 

มต/ิความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้ งที่ 12/2555 

โดยไมมีการแกไข 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม 

ระเบียบวาระที่ 3.1 รายงานขอมูลการดําเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ครั้งที่ 12/2555 

สาระสําคัญโดยยอ 
เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย นําเสนอขอมูลการดําเนินงานและ 

ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2555 โดยไดแจงและ 
มอบใหหนวยงานและบุคคลที่เกี่ยวของดําเนินการตามมติแลว 

ความเปนมา/เรื่องเดิม/ขอเท็จจริง 
1. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ไดมีมติกําหนดเปนแนวปฏิบัติใหเลขานุการนําเสนอ 

ที่ประชุมเพื่อทราบความคืบหนาหรือขอมูลการดําเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติทุกครั้งโดยบรรจุ 
เปนเรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งกอนดวย 

2. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มีการประชุม ครั้งที่ 12/2555 เมื่อวันอังคารที่ 
26 มิถุนายน 2555 เวลา 13.30 น. ณ หองประชุม 1 อาคาร 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
โดยมีสาระตามรายงานการประชุมฯ ในระเบียบวาระที่ 2.1 

3. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มีการประชุม ครั้งที่ 12/2555 เมื่อวันอังคารที่ 
26 มิถุนายน 2555 โดยมอบหมายใหฝายเลขานุการแจงไปยังหนวยงานและบุคคลที่เกี่ยวของปฏิบัติ 
ตามมติที่ประชุมในระเบียบวาระที่ 3.1 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.1 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะครุศาสตร 

สาระสําคัญโดยยอ 
 ไมมี  

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
 ไมมี  

ระเบียบวาระที่ 4.2 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

สาระสําคัญโดยยอ 
 ไมมี  

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
 ไมมี  

ระเบียบวาระที่ 4.3 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

สาระสําคัญโดยยอ 
รศ.ลํายอง  ปลั่งกลาง รายงาน 
1. การเจรจาและลงนามขอตกลงความรวมมือ (MOU) ระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

พระนครศรีอยุธยากับ Abhinav Education Society’s Institute of Managementand Business 
Administration, Akole, University of Pune, India. โดยอธิการบดีไดลงนามเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 
2555 

2. คณะวิทยาการจัดการจะจัดวิพากษหลักสูตรในวันที่ 15 กรกฎาคม 2555 จํานวน 3 
หลักสูตร คือ 1) หลักสูตรการเปนผูประกอบการ 2) หลักสูตรการจัดการระหวางประเทศ 3) หลักสูตร 
เศรษฐศาสตรธุรกิจ 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.4 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

สาระสําคัญโดยยอ 
 ไมมี  

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
 ไมมี 
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ระเบียบวาระที่ 4.5 เรือ่งนําเสนอเพื่อทราบจากผูอาํนวยการสถาบนัอยุธยาศึกษา 

สาระสําคัญโดยยอ 
ผศ.พันทิพา  มาลา  รายงาน 
1. สถาบันอยุธยาศึกษาจัดกิจกรรมทําความดีจากพี่สูนอง โดยภาคเชามีการเชิญรุนพี่ที่ 

ประสบความสําเร็จมาเลาประสบการณใหรุนนองฟง  ภาคบายลงพื้นที่จัดกิจกรรมใหแกเด็กกําพราที่ 
อําเภอปาโมก จังหวัดอางทอง 

2. วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2555 สถาบันอยุธยาศึกษาจะจัดประชุมรวมกับ 
หนวยงานตาง ๆ และผูที่เกี่ยวของเกี่ยวกับงานอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถ่ินโดย 
ทํางานในฐานะหนวยอนุรักษไดกําหนดใหวันที่ 19 กรกฎาคม 2555 จะลงพื้นที่เพื่อจัดกิจกรรมเกี่ยวกับ 
การฟนฟูระบบนิเวศนในบริเวณแมน้ําลําคลองในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งมีทั้งหมดจํานวน 
3 กิจกรรม คือ 

1) กิจกรรมการเดินขบวนรณรงคสรางจิตสํานึกในการรักษาสิ่งแวดลอมไดประสานไปยงั 
โรงเรียนและหนวยงานตาง ๆ จํานวน 10 แหง ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2555 จํานวน 1,000 คน บริเวณ 
หนาเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาถึงพระราชวังจันทรเกษม โดยทําพิธีเปดบริเวณเรือนจําเดิม 

2) กิจกรรมเสวนาทางวิชาการกําหนดเวลาประมาณ 1 ช่ัวโมง 
3) การลงลอกคูคลองบริเวณหนาสะพานมหาชัย 1 บริเวณปอมตํารวจจากทางซายมือ 

ถึงสะพานทางดานหลังของตลาดหัวรอ 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.6 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

สาระสําคัญโดยยอ 
 ไมมี  

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
 ไมมี  

ระเบียบวาระที่ 4.7 เรื่องนําเสนอเพือ่ทราบจากผูอํานวยการสถาบนัวิจัยและพฒันา 

สาระสําคัญโดยยอ 
ผศ.จินตนา  เวชมี รายงาน 
1. การเขารวมประชุมในงาน Thailand Research Expo 2012 
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ จะจัดประชุมเพื่อนําเสนอผลงานวิจัยแหงชาติ 2555 

ในวันที่ 2428 สิงหาคม 2555 ณ ศูนยประชุมบางกอกคอนเวนช่ันเซ็นเตอร เซ็นทรัลเวิลด ราชประสงค
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ในการนี้มหาวิทยาลัยจะไปจัดนิทรรศการภายใตกลุมเรื่อง (Theme) งานวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต 
โดยมีผลงานของคณาจารยจํานวน 7 เรื่อง ดังนี้ 

1.1 ผลงาน  การบริหารจัดการมรดกโลกวาดวยมาตรการทางกฎหมายในการอนุรักษแหลง 
มรดกโลกทางวัฒนธรรม กรณีศึกษา : นครประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยาและเมืองบริวาร นักวิจัย 
นายธาตรี  มหันตรัตน 

1.2 ผลงาน  การวิจัยเชิงปฏิบัติการอยางมีสวนรวมเพื่อพัฒนาระบบ และมาตรการการดูแล 
สุขภาพ สวัสดิภาพผูสูงอายุของหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชนโดยการสงเสริมการใช 
ศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข ผูสูงอายุ สถาบันครอบครัวและชุมชนเพื่อรองรับการเปนสังคมผูสูงอายุ 
ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและอางทองนักวิจัย รศ.ดร.นพวรรณ ธีระพันธเจริญ 

1.3 ผลงาน  การพัฒนารูปแบบการสงเสริมพฤติกรรมสุขภาพ โดยกระบวนการมีสวนรวม 
ของผูสูงอายุที่ปวยโรคเบาหวาน ศูนยแพทยชุมชน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นักวิจัย นายประวิทย 
ประมาณ 

1.4 ผลงาน  การมีสวนรวมในการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมนันทนาการสําหรับ 
ผูสูงอายุในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดอางทอง นักวิจัย นางสาววัชรินทร เสมามอญ 

1.5 ผลงาน การมีสวนรวมในการพัฒนารูปแบบการจัดอุปกรณอํานวยความสะดวกและ 
สภาพแวดลอมที่ปลอดภัยสําหรับผูสูงอายุ นักวิจัย นางสาวสุภารัตน ชัยกิตติภรณ 

1.6 ผลงาน  การพัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธเชิงรุกของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พระนครศรีอยุธยาผานกิจกรรม up to me สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมปลาย (มัธยมศึกษาตอนปลาย) 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อางทอง และนครนายก นักวิจัย นางสาวฤดี เสริมชยุต 

1.7 ผลงาน  การศึกษากระบวนการจัดการเรียนรูวิชาอยุธยาศึกษาแบบประสบการณและ 
เนนที่การปฏิบัติโดยใชชุมชนเปนฐาน นักวิจัย ดร.ปฤษณา ชนะวรรษ 

2. การไปรวมงานของคณาจารย/นักศึกษา ขอใหคณบดีแจงใหบุคลากรในสังกัดทราบ โดยบุคลากร 
ท า น ใด ที่ ส น ใ จ เ ข า ร ว มฟ ง ใ ห ล ง ท ะ เ บี ยน ผ า นท า ง www.researchexpo.nrct.go.th ห รื อ 
www.nrct.go.th ตั้งแตบัดนี้จนถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2555 และแจงรายช่ือผูสมัครเขารวมประชุมกับ 
สถาบันวิจัยและพัฒนา ในวันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2555 เพื่อสถาบันวิจัยและพัฒนา จะเตรียมการเรื่อง 
พาหนะไปรวมประชุมหากไมสงรายช่ือ สถาบันวิจัยและพัฒนา จะไมสนับสนุนคาพาหนะ 

3. การดําเนินงานบรกิารวิชาการไตรมาส 13 แยกตามหนวยงาน 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.8 เรื่องนาํเสนอเพือ่ทราบจากผูอํานวยการสํานกังานคณะกรรมการบณัฑติศกึษา 

สาระสําคัญโดยยอ 
ดร.รวีวัตร  สิริภูบาล รายงาน 
สํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาไดจัดสอบนักศึกษาภาคพิเศษ เสารอาทิตย โดยวันเสารที่ 

7 กรกฎาคม 2555 ไดสอบคัดเลือกนักศึกษาปริญญาเอก โดยมีผูสอบผานการคัดเลือกจํานวน 4 ราย
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วันอาทิตยที่ 8 กรกฎาคม 2555 นักศึกษาปริญญาโทมีผูสอบผานการคัดเลือก หลักสูตรคม.การบริหาร 
การศึกษาจํานวน 53 ราย หลักสูตร คม.การจัดการการเรียนรูจํานวน 13 ราย  หลักสูตรบริหารธุรกิจ 
มหาบัณฑิตจํานวน 9 ราย ภายหลังจากการสอบเสร็จสิ้นแลวจะเริ่มจัดการเรียนการสอนในวันเสารที่ 14 
กรกฎาคม 2555 

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. รายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

พระนครศรีอยุธยา 

2. รายงานการใชจายงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 ประจําเดือน 

มิถุนายน พ.ศ. 2555 

3. สรุปการติดตามความกาวหนาการใหความชวยเหลือ ฟนฟู ผูที่ไดรับผลกระทบจาก 

สถานการณอุทกภัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 รายงาน ณ วันพุธที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.2555
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4. สรุปผลการติดตามความกาวหนาการดําเนินงานหมวดรายจายงบลงทุน ประจําป 
งบประมาณ พ.ศ. 2555 (งบประมาณแผนดิน) รายงาน ณ วันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ.2555 

5. รายงานงบประมาณคงเหลือ ณ ไตรมาส 3 โดยกองนโยบายและแผนติดตามการใชจาย 
งบประมาณของหนวยงานที่ไดรับการจัดสรรงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 และ 
รายงานงบประมาณคงเหลือจากการใชจายงบประมาณ 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.10.3 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝายวิชาการ 

สาระสําคัญโดยยอ 
ผศ.ดร.วิมลพรรณ  รุงพรหม  รายงาน 
1. รายงานการดําเนินการหลักสูตรที่ไดรับความเห็นชอบทุกหลักสูตรที่สง สกอ. 

คณะครุศาสตรเห็นชอบจํานวน 3 หลักสูตร ซึ่งอยูระหวางเสนอเลขาธิการลงนาม คณะวิทยาศาสตรและ 
เทคโนโลยียังเหลือหลักสูตรสาธารณสุขชุมชน คณะวิทยาการจัดการ ไดนําเสนอสภามหาวิทยาลัยแลว 
และไดรับความเห็นชอบจาก สกอ. ทั้งหมดแลว แตคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรยังมีหลักสูตร 
ศิลปกรรมและหลักสูตรนาฏศิลปและการละครที่ยังไมผานสภามหาวิทยาลัย 

2. รายงานสาขาวิชาที่รับสมัครและประกาศผลการรับสมัครนักศึกษามีนักศึกษารายงาน 
ตัวจํานวน 471 คน สําหรับศูนยอุดมศึกษาอางทองมีจํานวนนักศึกษายังไมเปนไปตามแผน ไดมีการ 
ประชุมคณะกรรมการที่เกี่ยวของโดยจะขยายเวลาการรับสมัครออกไปกอน  ในสวนแผนการเรียนนอก 
ที่ตั้งจะตองจัดในที่ตั้งดวยไมนอยกวารอยละ 50 จะใชวิธีรวมวิชาศึกษาทั่วไประหวางการจัดการกับ 
พัฒนาชุมชนใหเรียนรวมกันและจัดแผนการเรียนใหมเพื่อใหสามารถเปดรับไดตามระยะเวลาที่กําหนดซึง่ 
ไดขยายเวลาในการรับสมัครศูนยอุดมศึกษาอางทองไปจนถึงสัปดาหนี้ 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.10.4 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ 

สาระสําคัญโดยยอ 
ดร.ชิดชัย  สน่ันเสียง  รายงาน 
การรับเสนอโครงการวิจัยขอเสนอโครงการวิจัย 

1. สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติปงบประมาณ 2557 คณาจารยสามารถยื่น 
ขอเสนอไดถึงวันที่ 30 กันยายน 2555 ไดนําลงประกาศเว็บไซตไปแลวโดยไดประชุมคณะตาง ๆ รวมกัน 
ทั้งหมดแลว ตั้งแตลักษณะของเรื่องและลักษณะของเกณฑการพิจารณาสามารถดูรายละเอียดที่เว็บไซต 
สถาบันวิจัยและพัฒนา
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2. การรับขอเสนอโครงการวิจัยเพื่อจัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัยจากกองทุนวิจัยของ 
มหาวิทยาลัย ป 2556 โดยใหคณาจารยสงขอเสนอโครงการวิจัยของมหาวิทยาลัยภายในวันที่ 
31 สิงหาคม 2555 สามารถดูรายละเอียดที่เว็บไซตสถาบันวิจัยและพัฒนา 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.10.5 เรือ่งนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธกิารบดฝีายกิจการนกัศกึษา 

สาระสําคัญโดยยอ 
นายสุนทร  โภชฌงค รายงาน 
กําหนดพระราชทานปริญญาบัตรวันที่ 22 สิงหาคม 2555 เริ่มการฝกซอมตั้งแตวันที่ 18,19, 

20 สิงหาคม 2555 โดยรับจริงวันที่ 22 สิงหาคม 2555 รายละเอียดจะแจงใหทราบอีกครั้งหนึ่ง 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.10.6 เรื่องนําเสนอเพือ่ทราบจากผูชวยอธิการบดฝีายบริหาร 

สาระสําคัญโดยยอ 

ไมมี 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
ไมมี 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องนําเสนอเพื่อพิจารณา 
ระเบียบวาระที่ 5.1 ขอความเห็นชอบ (ราง) กรอบอัตรากําลังและตําแหนงเพิ่มใหม 

ระยะ 4 ป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 25552558 

สาระสําคัญโดยยอ 
นางสาวเพลินตา โมสกุล   ผู อํ านวยการกองนโยบายและแผน มอบหมายให 

นางสาวนันทนภัส เอี่ยมสิทธิพรกุล นําเสนอ (ราง) กรอบอัตรากําลังและตําแหนงเพิ่มใหม ระยะ 4 ป 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 25552558 

ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 
มาตรา 20 ใหสถาบันอุดมศึกษากําหนดกรอบของตําแหนง อันดับเงินเดือนของตําแหนงและจํานวนของ 
ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่พึงมีในสถาบันอุดมศึกษา นั้น
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กองนโยบายและแผน ไดจัดทําคูมือการจัดทํากรอบอัตรากําลังและตําแหนงเพิ่มใหม 
ระยะ 4 ป ประจําป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 25552558 ซึ่งไดรับความเห็นชอบจากการประชุม 
คณะกรรมการจัดสรรกรอบอัตรากําลังพนักงานมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 ในคราว 
ประชุมครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2555 และกําหนดใหหนวยงานจัดทํากรอบอัตรากําลัง 
และตําแหนงเพิ่มใหม ระยะ 4 ป ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 25552558 และจัดสงใหกองนโยบาย 
และแผนภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2555 เพื่อวิเคราะห ประมวลผลและสรุปนําเสนอตอ 
คณะกรรมการชุดตางๆ 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
1) เห็นชอบกรอบอัตรากําลังสายสนับสนุนวิชาการในภาพรวมและจํานวนของกรอบ 

อัตรากําลัง ยกเวนตําแหนงที่มีขอสังเกตและไมตรงกับมาตรฐานกําหนดตําแหนง มอบหมายใหกอง 
นโยบายและแผนประสานงานเพื่อรับขอเสนอประกอบการพิจารณาจากหนวยงานเพื่อปรับแกไขใหตรง 
กับมาตรฐานกําหนดตําแหนง  และจัดทําขอมูลเสนอตอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํา 
มหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) เพื่อพิจารณาในวันที่ 23 กรกฎาคม 2555 

2) กรอบอัตรากําลังสายวิชาการมอบหมายคณะกรรมการเรงดําเนินการใหแลวเสร็จ 
โดยเร็ว 

ระเบียบวาระที่ 5.2 ขอความเห็นชอบ แนวทางการดําเนินการเกี่ยวกับการเพิ่มคาครอง 
ชีพชั่วคราวสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการและ 
สนับสนุนวิชาการ) และสําหรับเจาหนาที่ประจําตามสัญญา (ลูกจาง 
ชั่วคราวที่จางดวยเงินรายได) และอาจารยประจําตามสัญญา 

สาระสําคัญโดยยอ 
นายจิรพัฒน มั่งตา เลขานุการคณะกรรมการยกรางระเบียบการเบิกจายเงินคาครองชีพ 

ช่ัวคราว นําเสนอ ผลการประชุมเพื่อพิจารณาและหาแนวทางการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องเพิ่มเงิน 
การครองชีพช่ัวคราวของบุคลากรในมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2555 

คณะกรรมการยกรางระเบียบฯ ไดดําเนินการตามคําสั่งที่ 672/2555 โดยศึกษา รวบรวม 
ขอมูล ขอกฎหมายและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวของการเบิกจายเงินเพิ่มการครองชีพช่ัวคราว ซึ่งที่ประชุมมีมติ 
เสนอแนวทางการพิจารณา ดังนี้ 

1. แนวทางการดําเนินการสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการและสนับสนุน 
วิชาการ) 

2. แนวทางการดําเนินการสําหรับเจาหนาที่ประจําตามสัญญา (ลูกจางช่ัวคราวที่จางดวย 
เงินรายได) และอาจารยประจําตามสัญญา 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
1) พนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ เห็นชอบใหพิจารณา 

ตามหลักเกณฑที่ ก.พ. กําหนด ทั้งนี้ใหพิจารณาจากเงินงบประมาณที่มีอยูโดยแยกพิจารณาเปน
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2 ชวง คือ 
ชวงที่ 1 (1 มกราคม – 30 กันยายน) พิจารณาจากงบประมาณที่มีอยูจริง 
ชวงที่ 2 (ปงบประมาณ 2556) พิจารณาจากงบประมาณที่ตั้งไว 

2) เจาหนาที่ประจําตามสัญญาและอาจารยประจําตามสัญญาทั้งระดับปริญญาตรีและ 
ต่ํากวาปริญญาตรี ใหพิจารณาวามีเงินประมาณเพียงพอตามหนังสือที่ ก.พ. กําหนดทั้งนี้ใหพิจารณาจาก 
เงินงบประมาณที่มีอยูโดยแยกพิจารณาเปน 2 ชวง คือ 

ชวงที่ 1 (1 มกราคม – 30 กันยายน) พิจารณาจากงบประมาณที่มีอยูจริง 
ชวงที่ 2 (ปงบประมาณ 2556) พิจารณาจากงบประมาณที่ตั้งไว 

3) เจาหนาที่ประจําตามสัญญา (คนงาน) ที่ใชคุณวุฒินอกเหนือจากที่ ก.พ. รับรอง 
เห็นชอบใหไดรับเงินเดือน 6,600 บาท โดยเริ่มตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2555 

ระเบียบวาระที่ 5.3 ขอความเห็นชอบโครงการกอสรางอาคารนักเรียนปฐมวัย 

สาระสําคัญโดยยอ 
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  รวมกับกรรมการตรวจการจางและ 

กรรมการควบคุมงานกอสราง ในวันจันทรที่ 2 กรกฎาคม 2555 เวลา 13.00 น. มีมติจัดสรรใหโรงเรียน 
สาธิตปฐมวัย กอสรางอาคารนักเรียนปฐมวัย โดยใชเงินจากงบประมาณรายจายป 2555 ที่เกินเวลาและ 
งบประมาณรายจายป 2556 นั้น คณะครุศาสตร โรงเรียนสาธิตปฐมวัย จึงไดจัดทําโครงการกอสราง 
อาคารนักเรียนปฐมวัย เพื่อใหมีหองเรียนใชในการจัดการเรียนการสอนทดแทนหองเรียนอาคาร 13 และ 
เปนแหลงฝกประสบการณวิชาชีพครู 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
เห็นชอบโครงการกอสรางอาคารนักเรียนปฐมวัย 

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ 
ระเบียบวาระที่ 6.1 กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 14/2555 

สาระสําคัญโดยยอ 
เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย นําเสนอปฏิทินเพื่อหารือเรื่องกําหนด 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 14/2555 

ขอเสนอ/ญัตต ิ
กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 14/2555 วันอังคารที่ 

24 กรกฎาคม 2555 เวลา 13.30 น. ณ หองประชุม 1 อาคาร 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พระนครศรีอยุธยา
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มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 6.2 ขอเชิญเขารวมเปนสมาชิกและเขารวมสัมมนาทางวิชาการ 

สาระสําคัญโดยยอ 
ศูนยวิจัยพลังงานทดแทนฯ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

โดยนายกสมาคมพลังงานทดแทนสูชุมชนแหงประเทศไทยขอเชิญหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พระนครศรีอยุธยาเขารวมเปนสมาชิกและนําเสนอผลงานหรือสงบุคคลเขารวมการสัมมนาทางวิชาการ 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ปดประชุมเวลา เวลา 19.00 น. 

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




