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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
คร้ังที่ 16/2555 

วันอังคารท่ี 28 สิงหาคม 2555 เวลา 16.00 – 18.45 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. นายสุนทร โภชฌงค รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา กรรมการ 
5. ดร.อมรรัตน สนั่นเสียง คณบดีคณะครุศาสตร กรรมการ 
6. นางอรัญญา จงกลรัตน (แทน) คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร กรรมการ 
7. รศ.ดร.นพวรรณ ธีระพันธเจริญ คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กรรมการ 
8. รศ.ลํายอง ปลั่งกลาง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 
9. ผศ.จินตนา เวชมี ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กรรมการ 
10. ผศ.พันทิพา มาลา ผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา 
11. ดร.รวีวัตร สิริภูบาล ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา กรรมการ 

ผูเขารวมประชุม 
1. รศ.ไพฑูรย สมัครกิจ ประธานสภาคณาจารย 
2. นางสุนทรี โพธิกุล ผูอํานวยการกองกลาง 
3. นางสาวเพลินตา โมสกลุ ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน 
4. นางลักขณา เตชวงษ ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา 

ผูไมเขารวมประชุม 
1. ดร.ชิดชัย สนั่นเสียง รองอธิการบดฝีายวิจัยและบริการวิชาการ ติดราชการ 
2. นายจิรศักดิ์ ชุมวรานนท รองอธิการบดฝีายวางแผนและพฒันา ติดราชการ 
3. นายทวีศักดิ์ จริตควร ผูชวยอธิการบดีฝายบริหาร ติดภารกิจ 
4. นางสารภี พูลศิริ ผูอํานวยการกองพฒันานักศึกษา ลาราชการ 
5. นายชัยพฤกษ ชูดํา ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ ติดภารกิจ 

เริ่มประชุม เวลา 16.00 น. 
ประธานพิจารณาจํานวนกรรมการทีม่าประชุมและเหน็วาครบองคประชุมแลวจึงเปดการประชุม 

และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม
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ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ 

ระเบียบวาระที่ 1.1 การมีสวนรวมของอาจารยอาวุโส 

สาระสําคัญโดยยอ 
ผศ.สุธรรม ชาตะสิงห ประธานชมรมอาจารยอาวุโสมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

นําเสนอเรื่องการมีสวนรวมของอาจารยอาวุโส โดยชมรมอาจารยอาวุโสเปนการรวมตัวกันของอาจารย 
เกาที่เกษียณอายุราชการแลว ไดเสนองานที่อาจารยอาวุโสมีศักยภาพชวยมหาวิทยาลัย ไดแก งานวิทยุ 
ชุมชน งานชมรมศิษยเกา งานสอน เชน สอนภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ประวัติศาสตรไทย มัคคุเทศก 
ดนตรี นาฏศิลปไทย คหกรรมศาสตร วิทยาศาสตร คณิตศาสตร งานบริการวิชาการ งานวิจัย งาน 
สงเสริมศิลปวัฒนธรรม งานพัฒนาทองถ่ิน ตองการใหเกิดความยั่งยืน ไมเครงครัดความยั่งยืนเพราะ 
ความยั่งยืนข้ึนอยูกับปจจัยหลายอยางที่อาจเกิดข้ึนไดในอนาคต ปจจัยบางอยางควบคุมไมได ถาจะเกิด 
หรือยุติกิจกรรมก็มีเหตุผลอธิบายได 

การเริ่มตนโครงการ เริ่มจากผูบริหารมหาวิทยาลัย ปรึกษาหารือความเปนไปไดกับชมรม 
อาจารยอาวุโส กําหนดรายละเอียดรวมกัน โดยหาปญหาความตองการและความเปลี่ยนแปลงใหไดกอน 
ซึ่งมหาวิทยาลัยจะจัดหองสําหรับชมรมอาจารยอาวุโสเพื่อใหไดรับความสะดวกยิ่งข้ึน จึงนําเรียน 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบ 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 1.2 การจัดประชุมสภามหาวิทยาลัยประจําเดือนกันยายน 2555 
นอกสถานที่ 

สาระสําคัญโดยยอ 
ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเรื่องการจัดประชุมสภามหาวิทยาลัยประจําเดือนกันยายน 

ซึ่งคาดวาจะเปนการประชุมครั้งสุดทายของกรรมการสภามหาวิทยาลัยชุดเกา ในวันพุธสัปดาหที่สามของเดือน 
กันยายน วันที่ 19 กันยายน 2555 ไดนําเรียนทานนายกสภามหาวิทยาลัยและผูทรงคุณวุฒิวาจะดําเนินการ 
ประสานงานเรื่องการจัดการประชุมสภามหาวิทยาลัยนอกสถานที่ในกรุงเทพมหานคร เพื่อใหสะดวกใน 
การเดินทางสําหรับผูทรงคุณวุฒิหลายทานทั้งชุดเกาและชุดใหม  เมื่อไดรับทราบรายละเอียดที่แนชัดจะนําเรียน 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยใหรับทราบตอไป 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 1.3 การจัดงานเกษียณอายุราชการ 

สาระสําคัญโดยยอ 
จากการที่ไดหารือรวมกับรองอธิการบดีฝายบริหาร รศ.วันทนีย  แสนภักดี เรื่องการจัดงาน 

เกษียณอายุราชการในปนี้จะกําหนดจัดงานในชวงสัปดาหสุดทายของเดือนกันยายน ซึ่งกําหนดจัดงานวันอังคาร 
ที่ 25 กันยายน 2555 สําหรับบุคลากร และ วันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน 2555 สําหรับอาจารย จึงขอนําเรียน 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบเบื้องตน 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระที่ 2.1 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 15/2555 

สาระสําคัญโดยยอ 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยไดมีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

ครั้งที่ 15/2555 เมื่อวันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2555 ณ หองประชุม 1 อาคาร 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พระนครศรีอยุธยา 

เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย นําเสนอรายงานการประชุม ครั้งที่ 
15/2555 เพื่อขอใหที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 

มต/ิความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้ งที่ 15/2555 

โดยไมมีการแกไข 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม 

ระเบียบวาระที่ 3.1 รายงานขอมูลการดําเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ครั้งที่ 15/2555 

สาระสําคัญโดยยอ 
เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย นําเสนอขอมูลการดําเนินงานและ 

ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 15/2555 โดยไดแจงไมมีวาระ 
เพื่อพิจารณาจึงไมมีเรื่องสืบเนื่องรายงาน 

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 
คณะวิทยาการจัดการจัดประชุมคณะกรรมการบริหารประจําคณะในวันที่ 29 สิงหาคม 

2555 เพื่อพิจารณาหลักสูตรจํานวน 2 หลักสูตร 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.4  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

สาระสําคัญโดยยอ 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีขอเชิญรวมงานสัปดาหวิทยาศาสตรในวันที่ 2830 

สิงหาคม 2555 และในวันที่ 30 สิงหาคม 2555 กําหนดการเริ่มเวลา 08.00 น. มีพิธีวางพานพุม ณ 
อาคาร 100 ป จึงขอเรียนเชิญคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยทุกทาน 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 4.5  เรือ่งนําเสนอเพื่อทราบจากผูอาํนวยการสถาบนัอยุธยาศึกษา 

สาระสําคัญโดยยอ 
สถาบันอยุธยา ศึกษาขอมอบสารสถาบันอยุ ธยา ศึกษาไตรมาสสุ ดท ายให แก 

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยทุกทาน 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.6 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

สาระสําคัญโดยยอ 
ประธาน กลาววา เนื่องจากผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศไมเขา 

รวมประชุมหรือสงผูแทนเขารวมประชุมโดยสามารถมอบหมายรองผูอํานวยการหรือหัวหนาสํานักงาน 
เขาแทนได นั้น 

ประธาน มอบหมายเลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยทําบันทึกแจง 
ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศใหรายงานจํานวนการเขารวมประชุมในแตละ 
ครั้ง และหากไมเขารวมประชุมใหมอบหมายรองผูอํานวยการหรือหัวหนาสํานักงานเขารวมประชุมแทน 
ทุกครั้ง 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชมุ 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.7 เรื่องนําเสนอเพือ่ทราบจากผูอํานวยการสถาบนัวิจัยและพฒันา 

สาระสําคัญโดยยอ 
1. สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยรวมกับเครือขายมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคกลางจะจัด 

อบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการเขียนบทความวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่” วันจันทรที่ 10 และ 
วันอังคารที่ 11 กันยายน 2555 ณ ศูนยฝกประสบการณวิชาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ขอเชิญ 
บุคลากรที่ สนใจสงบทคัดยองานวิจัยพรอมช่ือ นามสกุล เพื่ อเตรียมให วิทยากรวิพากษผาน 
Email : chintana95@hotmail.com ภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2555 

2. การจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติภายใตโครงการ “120 ป การฝกหัดครูไทยถวาย 
องคราชัน ธ ผูทรงเปนครูแหงแผนดิน” ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏมีมติใหจัดประชุม 
วิชาการระดับนานาชาติภายใตโครงการ “120 ป การฝกหัดครูไทยถวายองคราชัน ธ ผูทรงเปนครูแหง 
แผนดิน” ในวันที่ 2428 ธันวาคม 2555 ณ โรงแรมรอยัลออรคิด กรุงเทพมหานคร แตละมหาวิทยาลัย 
ตองหาผลงานวิจัยดานการศึกษาไปเสนอ รวมทั้งหาศิษยเกาดีเดนของวิทยาลัยครู สถาบันราชภัฏ หรือ 
มหาวิทยาลัยใหกรรมการคัดเลือก
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3. การรวมจัดกิจกรรมนําเสนองานวิจัย Thailand Research Expo 2012 ในวันที่ 2428 
สิงหาคม 2555 ณ เซ็นทรัลเวิล ราชประสงค กรุงเทพมหานคร ซุมนิทรรศการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พระนครศรีอยุธยาไดรับความสนใจจากผูเขารวมโดยเฉพาะเรื่อง การศึกษากระบวนการจัดการเรียนรู 
วิชาอยุธยาศึกษาแบบประสบการณที่เนนการปฏิบัติโดยใชชุมชนเปนฐาน และการวิจัยเชิงประเด็น 
ผูสูงอายุ 

4. วิทยาลัยครูภูฏานประสานงานขอมาศึกษาดูงาน การสอนเพศศึกษาใหกับนักศึกษาครู 
และการเช่ือมตอกับโรงเรียน ชุมชน และเครือขาย ในเดือนพฤศจิกายน 2555 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.8  เรื่องนาํเสนอเพือ่ทราบจากผูอํานวยการสํานกังานคณะกรรมการบณัฑติศกึษา 

สาระสําคัญโดยยอ 
 ไมมี  

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชมุ 
 ไมมี  

ระเบียบวาระที่ 4.9 เรื่องนําเสนอเพือ่ทราบจากผูอาํนวยการสํานกังานอธกิารบดี 

สาระสําคัญโดยยอ 
เมื่อวันจันทรที่  27 สิงหาคม 2555 ไดรับมอบหมายใหประสานงานกับเจาอาวาส 

วัดทาการองเกี่ยวกับกําหนดพิธีถวายปริญญามหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ในวันศุกรที่ 14 กันยายน 2555 
เริ่มตั้งแตเวลา 15.00 น.  โดยคุณหญิง ดร.กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา นายกสภามหาวิทยาลัย พรอมทั้ง 
กรรมการสภามหาวิทยาลัย จึงขอเรียนเชิญคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยทุกทานรวมพิธีถวาย 
ปริญญามหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ในครั้งนี้รวมกัน 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.10  เรือ่งนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีและผูชวยอธกิารบดี 
ระเบียบวาระที่ 4.10.1  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝายบริหาร 

สาระสําคญัโดยยอ 
 ไมมี  

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
 ไมมี 



การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ครั้งที่ 17/2555 

[28] 

ระเบียบวาระที่ 4.10.2  เรื่องนําเสนอเพือ่ทราบจากรองอธกิารบดฝีายวางแผนและพฒันา 

สาระสําคัญโดยยอ 
1. Embassy of the United States of America โดย Ms.Zahra จะมาบรรยายใหกับ 

นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยผูที่มีความสนใจในหัวขอ “บทบาทของหญิงชาวมุสลิมและการใช 
ชีวิตของชาวมุสลิมในประเทศสหรัฐอเมริกา” วันพุธที่ 5 กันยายน 2555 เวลา 09.0011.00 น. 
ณ อาคาร 100 ป 

ประธาน มอบหมายให เจาหนาที่ วิ เทศนสัมพันธทําหนังสือเ ชิญนายประดิษฐ 
รัตนโกมล ประธานคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และสมาชิกที่สนใจ เพื่อเขา 
รวมรับฟงการบรรยายในครั้งนี้ดวย 

2. สรุปการติดตามความกาวหนาการใหความชวยเหลือ ฟนฟู เยียวยา ผูไดรับผลกระทบ 
จากสถานการณอุทกภัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2555 

3. สรุปความกาวหนาการดําเนินงานตามหมวดรายจายงบลงทุน ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2555 ประเภทงบประมาณ : งบประมาณแผนดิน มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ณ วันที่ 
27 สิงหาคม 2555 

4. การจัดสรรอัตรากําลังพนักงานมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 ไดผาน 
คณะกรรมการจัดสรรอัตรากําลังพนักงานมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 ครั้งที่ 4 
เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2555 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.10.3 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝายวิชาการ 

สาระสําคัญโดยยอ 

 ไมมี  

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชมุ 

 ไมมี  

ระเบียบวาระที่ 4.10.4   เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ 

สาระสําคัญโดยยอ 

 ไมมี  

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชมุ 

 ไมมี 
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ระเบียบวาระที่ 4.10.5  เรือ่งนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธกิารบดฝีายกิจการนกัศกึษา 

สาระสําคัญโดยยอ 
รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา กลาวขอบคุณทุกหนวยงาน ทุกฝาย ที่รวมมือรวมใจ 

ดําเนินงานพิธีรับพระราชทานปริญญาสําเร็จเรียบรอยดวยดี ขอขอบคุณไว ณ ที่นี้ดวย  และขอรายงาน 
จํานวนผูเขารวมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหมภาค กศ.บป. เสารอาทิตย ประจําปการศึกษา 2555 
ตามบันทึกขอความ  ที่ ศธ 0550.1.4/ ลงวันที่ 27 กรกฏาคม 2555 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.10.6  เรื่องนําเสนอเพือ่ทราบจากผูชวยอธิการบดฝีายบริหาร 

สาระสําคัญโดยยอ 

 ไมมี  

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชมุ 

 ไมมี  

ระเบียบวาระที่ 5   เรื่องนําเสนอเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระที่ 5.1 ขอความเห็นชอบ (ราง) MOA ระหวาง USM มาเลเชียและ ARU 

สาระสําคัญโดยยอ 
รศ.ดร.นพวรรณ  ธีระพันธเจริญ คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  นําเสนอ 

(ราง) MOU ระหวาง USM มาเลเซียและ ARU ตามที่คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดเดินทางไปรัฐ 
ปนังมาเลเซียเพื่อวางแผนการลงนามความตกลงระหวาง USM (UNIVERSITI SAINS MALAYSIA) 
และมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยานั้น USM ไดสงราง MOA (MEMORANDUM OF 
AGREEMENT ON STUDENT EXCHGE) เปนรางที่บันทึกชวยจําเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนนักศึกษาให 
คณะไดกรอกขอมูล  ซึ่งผูบริหารจาก USM แนะนําใหทํา MOU บางประเด็นกอนแลวจึงดําเนินการตอ 
เรื่อง MOU ตอไป 

คณะวิทยาศาสตรฯ จึงกรอกขอมูลและเสนอใหประธานบริหารหลักสูตรพิจารณาและได 
แกไขตามขอเสนอแนะแลว  จึงขอเสนอใหคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณา (ราง) MOA 
ระหวาง USM มาเลเชียและ ARU 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
เห็นชอบ (ราง) MOA ระหวาง USM มาเลเชียและ ARU
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ระเบียบวาระที่ 5.2 พิจารณาใหความเห็น เรื่องการขอยายไปปฏิบัติราชการชดใชทุน 
หลังสําเร็จการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต 
บางเขน รายนางสาวชลธิชา  แกวอนุชิต 

สาระสําคัญโดยยอ 

นางสุนทรี  โพธิกุล ผูอํานวยการกองกลาง นําเสนอขอมูลเรื่องการขอยายไปปฏิบัติราชการ 
ชดใชทุนหลังสําเร็จการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน รายนางสาวชลธิชา 
แกวอนุชิต เรื่องดังกลาวไดผานการพิจารณาจากหนวยงานที่เกี่ยวของ ดังนี้ 

1. นางสาวชลธิชา  แกวอนุชิต เคยปฏิบัติหนาที่ตําแหนงอาจารย ประจําสาขาวิชา 
อาชีวอนามัยภาควิชาวิทยาศาสตรประยุกต  สังกัดคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ตั้งแตวันที่ 3 
มีนาคม 2551 ไดขออนุญาตลาศึกษาตอภายในประเทศ ภาคปกติ ระดับปริญญาเอก หลักสูตรดุษฏี 
บัณฑิต สาขาสังคมศาสตรการแพทยและสาธารณสุข ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ต้ังแตวันที่ 1 ตุลาคม 2551 
ถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2555 เปนเวลา 4 ป โดยไดทําสัญญารับทุนอุดหนุนการศึกษาโครงการเครือขาย 
เชิงกลยุทธเพื่อการผลิตและพัฒนาอาจารยในสถาบันอุดมศึกษา หลักสูตรปริญญาเอกในประเทศ 
ปการศึกษา 2551 กับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ซึ่งเปนผูใหทุน ตามสัญญาเลขที่ 
สกอ. 001/2551 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2551 โดยมีมหาวิทยาลัยมหิดล เปนผูผลิต และมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเปนตนสังกัด 

2. นางสาวชลธิชา  แกวอนุชิต ไดมีหนังสือถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2555 เรื่องขอความอนุเคราะหออกหนังสือยินยอมใหยายไปปฏิบัติงานชดใชทุน 
ณ สถาบันอุดมศึกษาแหงอื่นของรัฐ เนื่องจากใกลสําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกแลว  และจะ 
สิ้นสุดคาใชจายทุนงวดสุดทายในวันที่  31 พฤษภาคม 2555 จึงมีความประสงคใหมหาวิทยาลัย 
ออกหนังสือยินยอมใหยายไปปฏิบัติงานชดใชทุน ณ สถาบันอุดมศึกษาแหงอื่นของรัฐ และรายงานให 
สกอ. ทราบ 

3. ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ครั้งที่ 9/2555 วันที่ 15 พฤษภาคม 2555 มีมติให 
นางสาวชลธิชา  แกวอนุชิต ช้ีแจงขอมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับสวนราชการหรือสถาบันศึกษาแหงอื่นของรัฐ 
ปลายทางที่จะทํ าการรับไปปฏิบัติการชดใชทุน  เมื่ อมีขอมูลที่ ชัด เจนใหนํ าเสนอขอมูลตอ 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อขอความเห็นชอบ 

4. ตามหนังสือภาควิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ที่ 7296 
ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2555 นางสาวชลธิชา  แกวอนุชิต  ไดผานการคัดเลือกเพื่อบรรจุเปนพนักงาน 
มหาวิทยาลัย ตําแหนงอาจารย สาขาวิชาสุขศึกษา ภาควิชาพลศึกษา ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
วิทยาเขตบางเขน

5. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ไดมีหนังสือที่  ศธ 0513.10103/12410 ลงวันที่ 
18 กรกฎาคม 2555  ไดขอความเห็นชอบใหนางสาวชลธิชา  แกวอนุชิต นับระยะเวลาการปฏิบัติงาน 
ณ มหา วิทยาลั ย เ กษตรศาสตร  เ ป น เ วล าป ฏิบั ติ ง านชดใชทุ นหลั ง สํ า เ ร็ จ การ ศึกษา ณ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน
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6. กองกลาง ไดทําหนังสือ ที่ ศธ. 0505.1.1/1312 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2555 ไดเสนอ 
ม ห า วิ ท ย า ลั ย พิ จ า ร ณ า ก า ร ข อ ย า ย ไ ป ป ฏิ บั ติ ก า ร ช ด ใ ช ทุ น ห ลั ง สํ า เ ร็ จ ก า ร ศึ ก ษ า  ณ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตบางเขน และมหาวิทยาลัยไดมอบหมายดังนี้ 

6.1 มอบหมายคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พิจารณาใหความเห็นในฐานะตนสังกดั 
และผูบังคับบัญชาของหนวยงานตนสังกัดสาขาวิชาที่มีขอผูกพันอยู  และนําเสนอที่ประชุม กบ. และ 
กบม. เพื่อพิจารณาตามลําดับและตามอํานาจหนาที่ตามระเบียบราชการ/ขอกฎหมายที่เกี่ยวของตอไป 
ตามหนังสือ ที่ ศธ 0550.5.1/1271  ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2555  คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ไดพิจารณาใหความเห็นวา ไมควรอนุญาตใหไปชดใชทุน  ณ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรตามท่ีได 
รองขอ 

6.2 อธิการบดี มอบกองกลาง/นิติกรตรวจสอบขอมูลและการดําเนินงานกับ 
ขอกฎหมายที่เกี่ยวของทั้งหมดวาถูกตองครบถวนแลวหรือไม  อยางไร  และมีเงื่อนไขอยางไร  นิติกรได 
ตรวจสอบขอมูล และใหความเห็นวากรณีนี้มีระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย  การทําสัญญาและ 
การชดใชเงินฯ พ.ศ.2548  กําหนดใหระหวางรับราชการชดใชทุนหากมีความประสงคจะรับราชการชดใช 
ในสวนราชการอื่น/หนวยงานอื่นของรัฐแหงอื่นตอไปได  แตสวนราชการเจาของทุนและสวนราชการ 
หนวยงานอื่นของรัฐที่เปนคูสัญญาและสวนราชการ/หนวยงานอื่นของรัฐตนสังกัดปจจุบันตองใหความ 
ยินยอมเปนหนังสือ  และตองไดรับการบรรจุรับราชการทันทีที่ไดออกจากสวนราชการเดิม  ทั้งนี้ตองรับ 
ไปทั้งสิทธิและหนาที่ที่มีอยูตามสัญญาเดิมดวย 

อนึ่ง  ตามสัญญารับทุนฯ  เลขที่ สกอ.001/2551  ขอ 6  กําหนดวา  เมื่อผูรับทุน 
สําเร็จการศึกษาตามสัญญาแลว  ผูรับทุนตองปฏิบัติการชดใชทุน  ณ  สถาบันอุดมศึกษาตนสังกัด หรือ 
สถาบันอุดมศึกษาอื่น/หนวยงานอื่นตามที่ผูใหทุนกําหนด ตามระยะเวลาเทากับระยะเวลาที่ผูรับทุนไดรับ 
ทุนไปศึกษา และถือวาเปนการปฏิบัติงานชดใชทุนการศึกษาตามสัญญารับทุน 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
การขอยายไปปฏิบัติราชการชดใชทุนหลังสําเร็จการศึกษา ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

วิทยาเขตบางเขน รายนางสาวชลธิชา  แกวอนุชิต 
1. มอบหมายผูอํานวยการกองกลางประสานงานกับนิติกรตรวจสอบขอความสัญญาให 

ถูกตองตามกฎหมาย พรอมกับรวบรวมเอกสารประกอบไวเปนหลักฐานใหดําเนินการตามขอผูกพันของ 
สัญญาน้ัน หากมีความผิดใหดําเนินการความผิดตามสัญญาตอไป  กรณีการยายตนสังกัดยังไมอนุญาต 
การดําเนินการภาระผูกพันตามสัญญา 

2. การขอยายตนสังกัดไปปฏิบัติราชการชดใชทุนหลังสําเร็จการศึกษา นั้น คณะกรรมการ 
บริหารมหาวิทยาลัยยังไมอนุญาตใหยายไปปฏิบัติราชการในสถาบันอุดมศึกษาอื่นจนกวาจะหมด 
ขอผูกพันกับมหาวิทยาลัย  ประกอบกับความเห็นของคณบดีคณะวิทยาศาสตรฯ ตามบันทึกขอความ 
ที่ ศธ 0550.5.1/1271  ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2555 ใหความเห็นวาไมควรอนุญาตใหไปชดใชทุน ณ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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ระเบียบวาระที่  5.3 ขอความเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พระนครศรีอยุธยา เรื่อง เกณฑการพิจารณางาน โครงการและ 
กิจกรรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 

สาระสําคัญโดยยอ 
นางสาวเพลินตา โมสกุล  ผูอํานวยการกองนโยบายและแผนหรือผูแทน นําเสนอ (ราง) 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง เกณฑการพิจารณางาน โครงการและกิจกรรม 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ตามแผนปฏิบัติงานและบทบาทของผูเกี่ยวของตามข้ันตอนปฏิทิน 
งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ข้ันที่ 6 กระบวนการพิจารณากลั่นกรอง 
รายละเอียดงบประมาณรายจายที่หนวยงานเสนอ โดยคณะกรรมการวิเคราะหและประเมินโครงการฯ 
เพื่อใหกระบวนการพิจารณากลั่นกรองฯ สอดคลองกับนโยบายมหาวิทยาลัยและตรงกับตัวช้ีวัด 
การปฏิบัติงานเปนมาตรฐานเดียวกันและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  กองนโยบายและแผน ไดจัดทํา 
(ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง เกณฑการพิจารณา งานโครงการและ 
กิจกรรม ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
มอบกองนโยบายและแผนปรับน้ําหนักคะแนนตามที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเสนอ 

ระเบียบวาระที่ 5.4 พิจารณาแนวทางการกําหนดคาตอบแทนของผูดํารงตําแหนง 
ประเภทผูบริหารกรณีผูเกษียณอายุราชการ 

สาระสําคัญโดยยอ 
ตามที่ งานนิติการ กองกลางยก (ราง) ระเบียบวาดวยการจายคาตอบแทนของผูดํารง 

ตําแหนงประเภทผูบริหารที่มิไดเปนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2555 โดยใหใชฐาน 
การคิดแบบเดียวกับสวนราชการ  และไดผานกระบวนการพิจารณากฎหมายโดยคณะกรรมการปรับปรุง 
และยกรางกฎ ระเบียบ ประกาศ และขอบังคับของมหาวิทยาลัย รวมทั้งไดผานความเห็นชอบจากสภา 
มหาวิทยาลัยในคราวประชุมครั้งที่ 6/2555 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2555 โดยมีผลบังคับใชแลว นั้น 
สภามหาวิทยาลัยจะตองออกประกาศ เรื่องการจายเงินเดือนผูบริหารที่มิไดเปนขาราชการพลเรือนใน 
สถาบันอุดมศึกษา (กรณีผูเกษียณอายุราชการซึ่งในปงบประมาณ 2555 ผูชวยศาสตราจารยพันทิพา 
มาลา ผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา ซึ่งเปนผูดํารงตําแหนงประเภทผูบริหารที่มิไดเปนขาราชการ 
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เพราะเกษียณอายุราชการ ตั้งแตวันที่ 30 กันยายน 2554 แตยังดํารง 
ตําแหนงอยูตามวาระ (ตั้งแตวันที่ 25 เมษายน 2552  24 เมษายน 2556 ตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัย 
ที่ 9/2553 ลงวันที่ 10 เมษายน 2552) 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
มอบหมายกองนโยบายและแผนตั้งงบประมาณเงินเดือนสําหรับผูบริหารที่เกษียณอายุ 

ราชการในอัตราที่ไมเกินอัตราเงินเดือนเดือนสุดทายของป 2556 จํานวน 2 คน และตั้งงบประมาณ 
ชดเชยสวนของป 2555 ที่เลยกําหนดจํานวน 1 คน
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ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องอื่น ๆ 
ระเบียบวาระที่ 6.1 กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 17/2555 

สาระสําคัญโดยยอ 
เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย นําเสนอปฏิทินเพื่อหารือเรื่องกําหนด 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 17/2555 

ขอเสนอ/ญัตต ิ
กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 17/2555 วันอังคารที่ 

4 กันยายน 2555 เวลา 13.30 น. ณ หองประชุม 1 อาคาร 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 6.2 การจัดสรรอัตรากําลังพนักงานมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 

สาระสําคัญโดยยอ 
อธิการบดี  ช้ีแจงเกี่ยวกับการจัดสรรอัตรากําลังพนักงานมหาวิทยาลัย ประจําป 

งบประมาณ พ.ศ. 2555 ซึ่งไดผานมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดสรรอัตรากําลังพนักงานมหาวิทยาลัย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 ครั้งที่ 4 เมื่อวันศุกรที่ 24 สิงหาคม 2555 

ซึ่ งไดตรวจเช็คขอมูลอัตราตําแหนงว าง  พบวา ตําแหนงเกาที่ เปนอัตราวาง 
สายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการมีจํานวน 43 อัตรา  และมีอัตราใหมทั้งสายวิชาการและสาย 
สนับสนุนอีกจํานวน 64 อัตรา ทั้งหมดมีจํานวนทั้งสิ้น 107 อัตรา  ซึ่งมหาวิทยาลัยมีเจาหนาที่ประจํา 
ตามสัญญาที่มีคุณวุฒิปริญญาตรี ประมาณรอยกวาอัตรา  สวนสายวิชาการอีกจํานวนหนึ่ง 

ตามที่ไดแจงใหเจาหนาที่ประจําตามสัญญาที่ครบสัญญาไมไดตอสัญญาแตใหสอบ 
คัดเลือกเขาเปนพนักงานมหาวิทยาลัย  จะทําใหจํานวนพนักงานมหาวิทยาลัยที่ไดรับการจัดสรรลดลง 
จากเจาหนาที่ประจําตามสญัญา  ดังนั้นในปงบประมาณ 2556 จัดต้ังงบประมาณเฉพาะเจาหนาทีป่ระจํา 
ตามสัญญาที่เกินกวาจํานวนของพนักงานมหาวิทยาลัยเทาน้ัน 

มหาวิทยาลัยจะไมตอสัญญาเจาหนาที่ประจําตามสัญญาทั้งหมดภายในวันที่  30 
กันยายน 2555 โดยบุคคลทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยสอบคัดเลือกเปนพนักงานมหาวิทยาลัย 
แตทั้งนี้ยกตัวอยางเชน หนวยงานมีอัตราเจาหนาที่ประจําตามสัญญาจํานวน 4 อัตรา  และเจาหนาที่ 
ประจําตามสัญญาไดรับคัดเลือกเปนพนักงานมหาวิทยาลัยอัตราใหมจํานวน 2 อัตรา อัตราของเจาหนาที่ 
ประจําตามสัญญาเดิมจํานวน 2 อัตราตองหายไปทันทีแตมีอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยแทน  สวนอัตรา 
เจาหนาที่ประจําตามสัญญาจํานวน 2 อัตรายังคงอยูแตใหพิจารณาทบทวนภาระงานที่ไดรับมอบหมาย 
ตามความจําเปนหากไมจําเปนใหปรับลดเพื่อประหยัดงบประมาณ แตเมื่อพิจารณาแลวยังคงมีความ 
จําเปนก็ใหคงไว
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ดร.อมรรัตน  สนั่นเสียง  ใหขอเสนอแนะวา ไมไดข้ึนอยูกับการมีอัตราพนักงาน 
มหาวิทยาลัยเพิ่มข้ึนเทานั้น แตทุกคนทํางานตามภาระหนาที่ เต็มอัตราเงินเดือนที่ไดรับจํานวน 
15,000 บาทหรือไม การกํากับติดตามของหัวหนางาน/หัวหนาสวนราชการเพียงพอหรือไม ตองการให 
มหาวิทยาลัยกํากับดูแลใหบุคลากรทํางานเพื่อมหาวิทยาลัยอยางจริงจัง 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ กําหนดเกณฑการพิจารณาตองตรวจสอบใหครบภาระงานที่ไดรับมอบหมาย 

ซึ่งอัตราสายวิชาการมีเพียงพอกับบุคลากร และอัตราสายสนับสนุนวิชาการมีบางสวนที่ยังขาดอยูเมื่อมี 
สวนที่ไมจําเปนใหรวมงานเหลืออัตราที่ขาดใหนอยที่สุดใหเพียงพอกับความตองการเนื่องจาก 
มหาวิทยาลัยจายคาตอบแทนสวนนี้จากรายไดของมหาวิทยาลัยเอง 

เลิกประชุมเวลา เวลา 18.45 น. 

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


