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รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัย 
คร้ังที่ 9/2556 

วันพฤหัสบดีที่  23  พฤษภาคม  2556  เวลา 17.30 – 18.30 น. 
ณ ห้องประชุมอยุธยา – อาเซียน  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

-------------------------------------------------- 

ผู้ท่ีมาประชุม 
1. ดร.บูรพาทิศ  พลอยสุวรรณ์ อธิการบดี    ประธาน 
2. ดร.พรเทพ  รู้แผน  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร   กรรมการ 
3. ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ   กรรมการ 
4. นายจิรศักด์ิ  ชุมวรานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา กรรมการ 
5. ดร.ชิดชัย   สน่ันเสียง รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการ 

     วิชาการ     กรรมการ 
6. นายสุนทร  โภชฌงค์  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กรรมการ 
7. นางสาววนิดา อินทรลักษณ ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ 

     และตรวจสอบภายใน   กรรมการ 
8. ดร.สุภัทรา  คงเรือง  รักษาราชการแทนคณบดี 

     คณะครุศาสตร ์    กรรมการ 
9. ผศ.วชิรา   ปูชตรีรัตน์ รักษาราชการแทนคณบดี 

     คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  กรรมการ 
10. นายสมเกียรติ แดงเจริญ รักษาราชการแทนคณบดี 

     คณะวิทยาการจัดการ   กรรมการ 
11. ดร.ชิดชัย   สน่ันเสียง รักษาราชการแทนผู้อํานวยการสถาบัน 

     วิจัยและพัฒนา    กรรมการ 
12. นางสาวณัฐฐิญา แก้วแหวน (แทน) ผู้อํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา   

          กรรมการ 
13. นายชัยพฤกษ์ ชูดํา  ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและ 

     เทคโนโลยีสารสนเทศ   กรรมการ 
14. นางสารภี  พูลศิร ิ  ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี  

            กรรมการและเลขานุการ 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางสุนทรี  โพธิกุล  ผู้อํานวยการกองกลาง 
2. นางสาวเพลินตา โมสกุล  ผู้อํานวยการกองนโยบายและแผน 
3. นางลักขณา  เตชวงษ์  ผู้อํานวยการกองบริการการศึกษา 
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ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 
1. นายทวีศักด์ิ  จริตควร  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
2. ผศ.อารีรัตน์  คูณดี  รักษาราชการแทนคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ 

     และสังคมศาสตร์ 
3. ดร.รวีวัตร์  สิริภูบาล ผู้อํานวยการสํานักงานบัณฑิตศึกษา 

เริ่มประชุม เวลา 17.30 น. 
          ประธานพิจารณาจํานวนกรรมการที่มาประชุมและเห็นว่าครบองค์ประชุมแล้วจึงเปิด          
การประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  

 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 1.1   การครบวาระการดํารงตําแหน่งอธิการบดี 

สาระสําคัญโดยย่อ 
  อธิการบดีจะครบวาระการดํารงตําแหน่งในวันที่  24  พฤษภาคม  2556  และจะมีผู้รักษา
ราชการแทนอธิการบดีมาทําหน้าที่แทนต้ังแต่วันที่  25  พฤษภาคม  2556   

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 1.2   การจัดงานสัปดาห์ศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ 

สาระสําคัญโดยย่อ 
  ตามที่มหาวิทยาลัยได้เป็นผู้เสนอโครงการจัดงานสัปดาห์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ  
และได้รับงบประมาณยุทธศาสตร์จังหวัด จํานวน 9,000,000 บาท  ได้ประสานงานกับจังหวัด         
โดยแบ่งเป็น 3 ช่วง คือ ช่วงแรกการจัดงานอยุธยา – อิหร่าน  ในวันที่  17 – 20 พฤษภาคม 2556  
ดําเ นินงานแล้วได้รับผลสําเ ร็จตามเป้าหมาย   ไ ด้รับความร่วมมือจากหลายส่วนทั้ งจั งหวัด
พระนครศรีอยุธยาและมหาวิทยาลัย  ได้ให้บริษัทจัดงาน (Organizer) ได้เป็นผู้ประสานงานในการจัด
งานดังกล่าว  มีกิจกรรมท้ังภาควิชาการ  และภาคศิลปวัฒนธรรมช่วงที่ 2 การจัดงานอยุธยา – ศรีลังกา  
ต้ังแต่วันที่ 21 – 23 พฤษภาคม 2556  ภาคศิลปวัฒนธรรมและศาสนาเช่ือมโยงกับวันวิสาฆบูชา        
ณ  บริเวณวัดมหาธาตุและวัดหลังคาขาว  มหาวิทยาลัยเป็นผู้รับผิดชอบโครงการและประสานงานกับ
สํานักงานจังหวัด  และจ้างบริษัทจัดงาน (Organizer) เป็นผู้ดําเนินการ  ซึ่งเป็นการจัดงานที่ต่างไปจาก
ทุกปีโดยมีการแสดงไฟจากประเทศศรีลังกา  และการจัดโต๊ะหมู่บูชาจากประเทศไทย 16 อําเภอ       
ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  การจัดซุ้มไฟจากพระเกจิอาจารย์จากวัดต่าง ๆ ของจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา ช่วงที่ 3 การจัดสัปดาห์อยุธยา – อาเซียน  ซึ่งยังไม่ได้มีการกําหนดโครงการ 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 1.3  การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนคณบดี 

สาระสําคัญโดยย่อ 
  มหาวิทยาลัยได้แต่งต้ังผู้รักษาราชการแทนคณบดี ทั้ง 4 คณะ ดังน้ี 

1. ดร.สุภัทรา   คงเรือง   รักษาราชการแทนคณบดีคณะครุศาสตร์  
2. ผศ.วชิรา ปูชตรีรัตน์ รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 

    และเทคโนโลยี 
3. นายสมเกียรติ แดงเจริญ รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
4. ผศ.อารีรัตน์  คูณดี  รักษาราชการแทนคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ 

    และสังคมศาสตร์ 
ได้มีการแต่งต้ังรองคณบดีตามที่ผู้รักษาราชการแทนคณบดีได้เสนอมา ซึ่งมหาวิทยาลัยได้

จัดทําคําสั่งแต่งต้ังแล้ว  โดยจะปฏิบัติหน้าที่ไปจนกว่าจะมีคณบดีคนใหม่ ซึ่งขณะน้ีอยู่ในกระบวนการ  
สรรหา หรือจนกว่าจะมีคําสั่งเปลี่ยนแปลงโดยผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีจะเป็นผู้ดําเนินการต่อไป 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 1.4   ผู้รักษาราชการอธิการบดีคนใหม่ 

สาระสําคัญโดยย่อ 
  ต้ังแต่วันที่  25 พฤษภาคม  2556  ผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี คือ ดร.อุทัย  ดุลยเกษม 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 1.5   พิธีปิดงานสัปดาห์อยุธยา – ศรีลังกา 

สาระสําคัญโดยย่อ 
  วันที่  23  พฤษภาคม  2556 จะมีพิธีปิดงานสัปดาห์อยุธยา – ศรีลังกา  โดยมีรัฐมนตรี
กระทรวงวัฒนธรรมและเอกอัครฑูตประเทศศรีลังกาประจําประเทศไทยและภริยามาร่วมงาน  รวมทั้ง
คณะผู้แสดงจากประเทศศรีลังกา  โดยมีพิธีสวดจากพระสงฆ์ จํานวน 99  รูป  เพ่ือมอบผ้าไตรจากการท่ี
ได้รับการถวายจากประชาชนไปยังประเทศศรีลังกา  รวบรวมผ้าไตรจากประชาชนและจะมอบต่อไปยัง
ประเทศศรีลังกา  และได้หารือในเรื่องความร่วมมือทางด้านการศึกษา  ขอเชิญชวนนักศึกษาของประเทศ
ศรีลังกามาศึกษาที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  กระบวนการพัฒนาหลักสูตรอยู่ระหว่างดําเนินการพัฒนา  
หลักสูตร  และจะนําเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย และส่งไปยังสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  
(สกอ.) เพ่ือรับทราบและให้ความเห็นชอบ  และคาดว่าจะเปิดรับสมัครนักศึกษาในปีการศึกษาต่อไป   
โดยอาจจะมีการจัดสรรทุนและแจ้งไปยังสถานทูต  ประเทศประชาสัมพันธ์ให้แก่นักศึกษาที่สนใจมา
ศึกษาในประเทศไทย  
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 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 1.6   การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ของสถาบันจิตวิทยาความมั่นคง 

สาระสําคัญโดยย่อ 
  ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2556  สถาบันจิตวิทยาความม่ันคง  โดยนักศึกษาหลักสูตรจิตวิทยา
ความมั่นคงฝ่ายอํานวยการ  ได้มาจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ในหัวข้อพระภัทรมหาราชาภูมิพล  
เก่ียวกับการเชิดชูเกียรติ  ณ อาคาร 100 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามีการจัดนิทรรศการ  
การเสวนา  การแสดงผลงานในการจัดงานดังกล่าว  ได้รับความอนุเคราะห์จากสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการจัดสถานที่ และอํานวยความสะดวกต่าง ๆ     
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 1.7   การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา 

สาระสําคัญโดยย่อ 
  เน่ืองจากผู้อํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา ผศ.พันทิพา  มาลา  ได้เกษียณอายุราชการ   
เมื่อวันที่  24  เมษายน  2556  และยังไม่ได้เสนอสภามหาวิทยาลัยในการแต่งต้ังผู้รักษาราชการแทน  
ในการดําเนินการขอให้หน่วยงานเสนอเร่ืองตามลําดับขั้นตอนต่อไป  หากยังไม่มีผู้อํานวยการสถาบัน
อยุธยาศึกษาให้เสนอเรื่องต่าง ๆ มายังรองอธิการบดีที่รับผิดชอบดูแล  และได้มอบหมายให้ผู้อํานวยการ
สํานักงานอธิการบดีจัดทําคําสั่งแต่งต้ังผู้รักษาราชการแทนผู้อํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษาต่อไป 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 1.8   การจัดสถานท่ีบริเวณมหาวิทยาลัย 

สาระสําคัญโดยย่อ 
  มหาวิทยาลัยมีห้องศูนย์กลางการเรียนรู้  คือ ห้องอยุธยา – เปอร์เซีย     (อิหร่านศึกษา) 
ประจําอยู่ที่อาคาร 3 พร้อมกันน้ียังมีห้องละหมาด และมีหนังสือเก่ียวกับประเทศอิหร่าน เป็นแหล่ง
เรียนรู้สําหรับชาวมุสลิม  และอีก 2 ห้องที่ดําเนินการปรับปรุงอยู่ คือ ห้องโชว์รูมเพ่ือจัดของที่ระลึก  
และหนังสือ  โครงสร้างได้ดําเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วเหลือเพียงการตกแต่ง โดยต้องการให้เป็นแหล่งที่
เช่ือมโยงเพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย และเป็นศูนย์หนังสือหรือของที่ระลึก  และอีกห้องหน่ึง 
คือ  ห้องอยุธยา – นานาชาติ  เป็นห้องศูนย์กลางนักศึกษานานาชาติ  สําหรับนักศึกษาต่างชาติที่เข้ามา
ศึกษาที่มหาวิทยาลัยเพ่ือมาพบปะกัน  หรือมีชาวต่างชาติมาเยี่ยมเยียนมหาวิทยาลัยก็ใช้เป็นห้องรับรอง
ได้  เป็นอีกพ้ืนที่หน่ึงที่มหาวิทยาลัยจะได้ใช้ประโยชน์ต่อไป  และขอให้เร่งรัดให้ฝ่ายอาคารสถานที่      
ในการจัดพ้ืนที่ด้านหน้ามหาวิทยาลัยให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยโดยเร็ว 
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 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 1.9   การเตรียมการมอบหมายงาน 

สาระสําคัญโดยย่อ 
  การเตรียมการมอบหมายงานให้ กับผู้บริหารหรือผู้ รักษาราชการแทนอธิการบดี          
ขอให้ทุกหน่วยงานรวบรวมข้อมูลเรื่องการมอบหมายงานตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย     
การรับส่งงานในหน้าที่ราชการ พ.ศ.2524 ตามที่อธิการบดีครบวาระการดํารงตําแหน่ง  ให้สํานักงาน
อธิการบดีได้ดําเนินการประสานงานและรวบรวมตามระเบียบและดําเนินการส่งมอบให้แล้วเสร็จภายใน  
30  วัน ได้มีหนังสือสั่งการแจ้งไปยังทุกส่วนราชการให้ถูกต้องแล้ว  ขอให้ดําเนินการให้ทันตาม
กําหนดเวลา   
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี 2.1  เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 8/2556  

สาระสําคัญโดยย่อ 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  

ครั้งที่ 8/2556 เมื่อวันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2556 เวลา 13.45 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 2 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย นําเสนอรายงานการประชุม ครั้งที่ 8/2556  
เพ่ือขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 

 

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  ครั้ งที่  8/2556 
โดยไม่มีการแก้ไข 
 

ระเบียบวาระที่ 3   เรื่องสืบเน่ืองจากการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 3.1  รายงานข้อมูลการดําเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติท่ีประชุม 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ครั้งท่ี 8/2556 

สาระสําคัญโดยย่อ 
  เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  นําเสนอรายงานข้อมูลจากการดําเนินงาน
และผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  ครั้งที่  8/2556  เมื่อวันอังคารที่  
7  พฤษภาคม 2556  ดังน้ี 
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1. ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย 
การบริหารจัดการเงินรายได้มหาวิทยาลัย 

มติที่ประชุม เ ห็ นชอบ ในหลั ก ก า ร  ( ร่ า ง )  ระ เบี ยบมหา วิทยาลั ย ร าช ภัฏ
พระนครศรีอยุธยา  ว่าด้วย การบริหารจัดการเงินรายได้มหาวิทยาลัย โดยมอบหมายรองอธิการบดี    
ฝ่ายบริหาร  กองนโยบายและแผน และ   หน่วยตรวจสอบภายใน แต่งต้ังคณะทํางาน  เพ่ือดําเนินการ
ปรับปรุงแก้ไขและใช้งาน โดยไม่ขัดกับระเบียบอ่ืน  ก่อนนําเข้าคณะกรรมการร่างกฎ ระเบียบ ประกาศ 
และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

ผลการปฏิบัติ อยู่ระหว่างดําเนินการแก้ไขปรับปรุง 
2. ขอความเห็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณตามแผนพัฒนาศูนย์ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพ

ธุรกิจ ต่อเน่ือง 3 ปี ต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ถึงปีงบประมาณ พ.ศ.2558 
มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการกรอบวงเงินงบประมาณตามแผนพัฒนาศูนย์ฝึก

ปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ ต่อเน่ือง 3 ปี ต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ถึงปีงบประมาณ พ.ศ.2558      
โดยให้ปรับปรุงโครงการและนําเข้าคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน (ก.บ.ง) ต่อไป 

ผลการปฏิบัติ  1. นําเข้าคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน เมื่อวันที่ 9 
พฤษภาคม 2556 

2. อยู่ระหว่างปรับปรุงแก้ไขและนําเข้าสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 
6/2556ขอความเห็นชอบและข้อเสนอแนะการพิจารณากรอบเจรจา
ตามร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยากับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมารา (University 
Teknologi MARA) 

3. ขอความเห็นชอบโครงการงบประมาณรายจ่ายในการดําเนินงานของศูนย์ฝึกปฏิบัติการ
วิชาชีพธุรกิจ (อาคารสวนหลวง) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556    

มติที่ประชุม เห็นชอบในหลักการโครงการงบประมาณรายจ่ายในการดําเนินงานของ
ศูนย์ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ (อาคารสวนหลวง) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556 โดยใช้นําเข้า
คณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงินก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป       

ผลการปฏิบัติ 1. นําเข้าคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน เมื่อวันที่ 9 
พฤษภาคม 2556 

2. อยู่ระหว่างปรับปรุงแก้ไขและนําเข้าสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 
6/2556ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การเบิกจ่ายเงินและการเก็บรักษาเงิน
รายได้ตลาดนัด พ.ศ. ... 

4. ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ว่าด้วย          
เบ้ียประชุมกรรมการ พ.ศ. ... 

มติที่ประชุม เ ห็ นชอบ ในหลั ก ก า ร  ( ร่ า ง )  ระ เบี ยบมหา วิทยาลั ย ร าช ภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย  เบ้ียประชุมกรรมการ พ.ศ. ... โดยมอบหมายรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและ
กองนโยบายและแผนไปตรวจสอบแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยก่อน
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นําเข้าคณะกรรมการร่างกฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัยฯ ต่อไป 
ผลการปฏิบัติ อยู่ระหว่างดําเนินการปรับปรุงแก้ไข 

5. ขอความเห็นชอบ (ร่าง) โครงการและอนุมัติงบประมาณในการพัฒนาหลักสูตรและ  
การจัดการศึกษานานาชาติ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ (ร่าง) โครงการและอนุมัติงบประมาณในการพัฒนาหลักสูตร
และการจัดการศึกษานานาชาติ ตามท่ีเสนอและนําเสนออธิการบดีเพ่ือขออนุมัติใช้จ่ายงบประมาณต่อไป 

ผลการปฏิบัติ ฝ่ายเลขานุการ กบ .ได้แจ้งมติที่ประชุมให้หน่วยงานที่ เ ก่ียวข้อง       
ได้รับทราบ 
 

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
 รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4.1 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะครุศาสตร์ 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
1. ในวันที่  17 – 22 พฤษภาคม 2556  คณะครุศาสตร์จัดกิจกรรมเข้าค่ายปลูกฝัง

คุณธรรมของนักศึกษาชั้นปีที่ 1  จํานวน 3 รุ่น ๆ ละ 2 วัน 1 คืน  ณ  วัดใหญ่ชัยมงคล  จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

2. วันที่  21  พฤษภาคม  2556  คณะครุศาสตร์จัดประชุมผู้บริหารและครูพ่ีเลี้ยงที่ส่ง
นักศึกษาเข้าไปฝึกวิชาชีพในโรงเรียน   

3. วันที่  23  พฤษภาคม  2556  คณะครุศาสตร์จัดอบรมโครงการยกระดับคุณภาพครู  
ทั้งระบบ  จํานวน 4 รุ่น  คือ  อยุธยา เขต 1 และ อยุธยา เขต 2  จังหวัดชัยนาท และจังหวัดอ่างทอง      
และได้เชิญศึกษานิเทศก์ของทั้ง 4  เขตมาประชุมเพ่ือวางแผนหาแนวทางดําเนินงาน 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 4.2  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

 สาระสําคัญโดยย่อ 
- ไม่มี –  

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
-  ไม่มี  - 
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ระเบียบวาระท่ี 4.3  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
1. วันที่ 22 พฤษภาคม 2556  ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจชุมชนของคณะวิทยาการจัดการ        

ได้จัดการบริการวิชาชีพเครือข่ายเก่ียวกับการสร้างเครือข่ายสําหรับธุรกิจชุมชนให้กับกลุ่มแม่บ้าน   
ตําบลปากกราน  อําเภอพระนครศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

2. วันที่  31  พฤษภาคม  2556 คณะวิทยาการจัดการ  จัดโครงการปัจฉิมนิเทศให้กับ
นักศึกษาที่จะออกฝึกงานภาคฤดูร้อน 
  

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 4.4  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
- ไม่มี -    

  

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
- ไม่มี - 

 

ระเบียบวาระท่ี 4.5  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผู้อํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา  

 สาระสําคัญโดยย่อ 
- ไม่มี -   

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
- ไม่มี -  

 

ระเบียบวาระท่ี 4.6   เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและ 
    เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
สัปดาห์ที่สามของเดือนพฤษภาคม 2556 ภายหลังจากนักศึกษาปีที่ 1 ได้รายงานตัว     

กองบริการการศึกษาได้บันทึกข้อมูลเข้าสู่ระบบ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้นํารายช่ือ
นักศึกษาเข้าสู่ระบบลงทะเบียน เพ่ือให้สามารถลงทะเบียนออนไลน์ และเข้าใช้บริการอินเทอร์เน็ตใน
ระบบได้  มีนักศึกษาใหม่เข้ามาลงทะเบียนเป็นระยะ ๆ  และในวันที่  31  พฤษภาคม  2556            
จะมีการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่เก่ียวกับการใช้ห้องสมุดและแนะนําการให้บริการต่าง ๆ ของห้องสมุด  
อาคารบรรณราชนครินทร์ 
  

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 4.7   เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
- ไม่มี - 

  

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
- ไม่มี - 

 

ระเบียบวาระท่ี 4.8  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
- ไม่มี - 

  

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
- ไม่มี - 

 

 

ระเบียบวาระท่ี 4.9  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบด ี

 สาระสําคัญโดยย่อ 
การรวบรวมเอกสารการส่งงานในหน้าที่ราชการ ทางคณะ/ศูนย์/สํานักได้จัดส่งรายละเอียด

ข้อมูลมาแล้ว  และหน่วยตรวจสอบภายในได้รวบรวมเอกสาร  โดยมีเจ้าหน้าที่ของหน่วยตรวจสอบ
ภายในและเจ้าหน้าที่ของกองกลางได้จัดทําเป็นไฟล์ข้อมูลเพ่ือสรุปและนําเสนออธิการบดีต่อไป 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
  รับทราบ  
 

ระเบยีบวาระท่ี 4.10  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดแีละผู้ชว่ยอธิการบด ี

ระเบียบวาระท่ี 4.10.1  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
1. การพิจารณาประวัติผู้รับทุนปริญญาเอกเพ่ือรับเป็นต้นสังกัด  สํานักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษา (สกอ.) ได้แจ้งบัญชีรายช่ือผู้รับทุนโครงการเครือข่ายกลยุทธ์เพ่ือการผลิตและพัฒนา
อาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษามา  ขอให้คณะพิจารณาว่าผู้ใดจะมีคุณสมบัติเหมาะสม  โดยแจ้ง        
ความประสงค์มายังงานบริหารงานบุคคลเพ่ือรวบรวม  และนําเสนอข้อมูลให้สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) ต่อไป 

2. ผลการเลือกต้ังผู้แทนคณาจารย์ประจํา  ได้ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว ประกอบด้วย 
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

1) นายปกาศิต  เจิมรอด 
2) ดร.กมลวรรณ วรรณธนัง 
3) นายพินิจ  ศรีสวัสด์ิ 
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คณะวิทยาการจัดการ 
1) นางธราธร  ศรีวิไลย 
2) นางนันทนิธ์ิ  เอิบอ่ิม 
3) นางสาวกันยารัตน์ โกมโลทก 
คณะครุศาสตร์ 
1) นางสาววัชรินทร์ เสมามอญ 
2) นางสาวพัชนี  บุญรัศมี 
3) นางอิศรา  รุ่งทวีชัย 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
1) รศ.สายันต์  เสาวฤกษ์ 
2) ผศ.พิเชษฐ์  ศรีสังข์งาม 
3) ผศ.ชัชฎาพร  องอาจ 
บุคคลเหล่ า น้ีจะไ ด้รับการ เสนอ ช่ือ เข้ า ไปในสภามหา วิทยาลัย เ พ่ือแ ต่ง ต้ั ง               

เป็นคณะกรรมการสรรหาคณบดีต่อไป  
  

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 4.10.2  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพฒันา 

สาระสําคัญโดยย่อ 
1. มหาวิทยาลัยได้ทําหนังสือแจ้งขอผ่อนผันการก่อหน้ีผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจําปี  

ในหมวดงบลงทุน  ประจําปีงบประมาณ 2556  เน่ืองจากคณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ส่วนราชการได้ก่อหน้ี
ผูกพัน 2 รอบ  ในรอบแรกสิ้นสุดวันที่  31  มีนาคม  2556  และรอบสองสิ้นสุดในวันที่ 15 พฤษภาคม  
2556  จากการตรวจสอบพบว่ามหาวิทยาลัยมีรายการที่ยังไม่ได้ก่อหน้ีผูกพัน ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2556 
อีก 3 รายการ  มติที่ประชุมแจ้งว่าหากยังไม่ได้ก่อหน้ีผูกพันให้แจ้งทางกรมบัญชีกลางซึ่งเป็นฝ่ายกฎหมาย
ของคณะกรรมการเร่งการเบิกจ่ายภาครัฐ โดยมีเกณฑ์ผ่อนผันทั้งหมด 5 เกณฑ์ ใน 3 รายการน้ันอยู่ใน
เกณฑ์ที่ได้รับการผ่อนผัน  เน่ืองจากรายการที่มีการประกวดราคา  หรือสอบราคาแล้วอย่างน้อย 1 ครั้ง     
ซึ่งมีครุภัณฑ์ 2 รายการที่สอบราคาแล้ว  แต่เน่ืองจากผู้เสนอราคาไม่ตรงกับคุณลักษณะที่กําหนด  รายการ
ที่ 2 คือ รายการที่เป็นงบประมาณผูกพันข้ามปี  คือ โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์การศึกษานานาชาติ ซึ่งได้
ผ่านกระบวนการแล้ว  แต่อยู่ในขั้นตอนการขอความเห็นชอบราคาจากสํานักงบประมาณ  ล่าสุดสํานักงาน
งบประมาณได้แจ้งเห็นชอบราคาแล้ว  โดยทั้ง 3 รายการสามารถผ่อนผันได้แต่ต้องผูกพันให้เสร็จภายใน
มิถุนายน  2556 

2. ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี 2557  สํานักงบประมาณได้จัดทําและ
มหาวิทยาลัยได้รับมาแล้ว  กรอบวงเงินงบประมาณ จํานวน 324 ล้านบาทเศษ  เพ่ิมขึ้น 22% จากปี 2556       
ในหมวดงบเงินอุดหนุน  ส่วนของค่าจ้างบุคลากร  เน่ืองจากอัตราเงินเดือนที่สํานักงบประมาณต้องจ่ายให้ใน
ส่วนของเงินเดือน  ค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย 
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ประธาน  กล่าวว่า  ทราบว่างบประมาณด้านการวิจัยถูกปรับลด  ซึ่งเกิดจากการบริหาร
จัดการและการเบิกจ่าย  ผลจากการที่อาจารย์ไม่ได้ดําเนินการให้แล้วเสร็จตามกําหนด  ทําให้เกิดผลกระทบ
จากการจัดสรรในปีต่อไปด้วย 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ   

 

ระเบียบวาระท่ี 4.10.3  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
1. จํานวนนักศึกษาที่กองบริการนักศึกษานําเสนอเป็นยอดที่ใกล้เคียงความจริง  คณะที่มี

นักศึกษามากที่สุด คือ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รองลงมาคือคณะวิทยาการจัดการ         
คณะครุศาสตร์  และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  จากการวิเคราะห์ข้อมูลเบ้ืองต้น  จํานวน
นักศึกษาประมาณ 1,500 – 1,600 คนเป็นแบบน้ีมา 2 – 3 ปีแล้ว  วิธีการท่ีจะให้จํานวนนักศึกษา
เพ่ิมขึ้น คือ การเพ่ิมสาขาวิชา  ขยายหมู่เรียน และทําหลักสูตรนานาชาติ  ขอให้คณะกลับไปทบทวน
พิจารณาหลักสูตร 

2. นักศึกษาจีนจากมหาวิทยาลัยชนชาติกวางสี  สาขาวิชาการท่องเท่ียว  จํานวน  26  คน        
จะเดินทางมาในวันที่  19  มิถุนายน  2556 และนักศึกษาตามโครงการอุดมศึกษาพัฒนาชายแดนใต้           
จะเดินทางมาในวันที่ 31 พฤษภาคม  2556 

3. จากการประชุมสภามหาวิทยาลัยที่ผ่านมามีหลายเรื่องที่คืนกลับไป  ต้องการให้เร่ง
เสนอเรื่องขึ้นมาก่อน  เช่น  เรื่องงบประมาณสวนหลวง  2  รายการ  ให้รีบเสนอเรื่องขึ้นมา   

4. ในฐานะเลขานุการสภามหาวิทยาลัย  ได้รับการประสานงานจากผู้รักษาราชการแทน
อธิการบดีที่จะแต่งต้ังในวันที่  25  พฤษภาคม  2556  การดําเนินการประสานงานให้ถูกต้อง          
ตามสายงานบังคับบัญชา  และในวันที่ 27 พฤษภาคม 2556  ช่วงเช้าขอพบรองอธิการบดีและผู้ช่วย
อธิการบดีคนเดิมที่ได้รับการดํารงตําแหน่งให้เป็นผู้รักษาราชการแทน  และช่วงบ่ายขอพบรักษาราชการ
แทนคณบดี  หัวหน้าสํานักงาน  หัวหน้างาน  ผู้อํานวยการกองสังกัดสํานักงานอธิการบดี  มอบหมายให้
ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดีทําหนังสือเชิญและกําหนดการอีกคร้ังหน่ึง 

ประธาน  กล่าวว่า  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คิดเป็น 234% น้ัน  มีที่มาอย่างไร     
การขอเพ่ิมน้ันได้ผ่านกระบวนการครบถ้วนถูกต้อง  ผ่านผู้เก่ียวข้องแล้วหรือไม่  กรณีเรื่องการทํา
หลักสูตรมีสัดส่วนของอาจารย์ที่ดูแลนักศึกษามีจํานวนเท่าไหร่  และจํานวนเปอร์เซ็นต์ที่คํานวณมาน้ัน
เพ่ืออะไร  คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของอะไร 

ผศ.ดร.วิมลพรรณ  รุ่งพรหม  กล่าวว่า  234% คํานวณจากแผนการรับ จํานวน 50 คน 
และคณะกรรมการพิจารณาการรับเข้าขอขยายหมู่เรียนเพ่ิม  และมีนักศึกษารับเข้ามาเพ่ิม จํานวน 117 
คน  ฐานการคิดจากแผนการรับเป็น 234% เห็นว่าจํานวนที่เพ่ิมจากแผนที่รับ  คือ  เป็นไปตามแผนท่ี
เพ่ิมขึ้น  สัดส่วนของอาจารย์ที่รับผ่านมาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์คือตามแผน  ปีน้ีมีนโยบาย
ว่าหากไม่เป็นหลักสูตรวิชาชีพหากสามารถรับได้ให้รับ  เพราะนักศึกษามีความต้องการเข้าเรียน  ในกรณี
น้ีได้ผ่านคณะกรรมการวางแผนการรับเห็นชอบแล้ว   
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ประธาน  กล่าวว่า  จํานวนที่ เ กินกว่าแผนน้ี  จะผูกพันกับแผนอัตรากําลังที่สภา
มหาวิทยาลัยได้อนุมัติไปแล้ว  จะมีผลกระทบกับการดําเนินงานเน่ืองจากมีจํานวนนักศึกษาเพ่ิมขึ้น     
ต้องผ่านขั้นตอนให้ผู้ที่เก่ียวข้องได้รับทราบว่ามีการเพ่ิมขึ้น และมีแนวโน้มหรือผลการเพิ่มอัตรากําลังได้ 
การจะให้จํานวนนักศึกษาเพ่ิมขึ้น  ต้องพัฒนาหลักสูตรให้เพ่ิมมากขึ้น     

     

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 4.10.4   เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
1. วันที่ 20 พฤษภาคม  2556  มหาวิทยาลัยได้ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันและส่งมอบ

ฮาร์ดดิสก์ภายใต้โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดําริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา        
โดยทําความร่วมมือกับเขตพ้ืนที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 1  เขต 2 เขตพื้นที่สระบุรี เขต 1      
เขต 2  จังหวัดลพบุรีเขต 1 เขต 2  รวมผู้อํานวยการโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ จํานวน  33  โรงเรียน 
ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว 

2. วันที่ 25 พฤษภาคม  2556  จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจัดงานรําลึกถึงสมเด็จ        
พระเจ้าอยู่หัว  เสด็จมาทุ่งมะขามหย่องครบ 1 ปี  โดยให้มหาวิทยาลัยนําพานพุ่มไปวาง ในเวลา       
08.00 น. 

3. มหาวิทยาลัยได้ให้คณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  สาขาวิชาศิลปกรรม
เป็นกรรมการตัดสินประกวดวาดภาพเร่ืองทุ่งมะขามหย่อง ได้ประสานงานกับภาควิชาแล้ว 

4. จังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ส่งข้อเสนอให้มหาวิทยาลัยส่งข้อเสนอการจัดงานแสง      
สี  เสียง บรรยากาศหน้างาน  ภายในเดือนกรกฎาคม  2556  ได้ประสานงานถึงผู้จัดคนเดิม  ได้รับแจ้ง
ว่ายังไม่ได้รับคําสั่งจากมหาวิทยาลัยว่าจะให้ดําเนินการหรือไม่  ได้ประสานงานนอกรอบให้สถาบัน
อยุธยาศึกษาได้เตรียมในส่วนของบรรยากาศหน้างาน  

5. วันที่ 30 พฤษภาคม 2556  เวลา  09.00 – 16.00 น.  ให้ผู้ วิจัยที่ได้รับเงินจาก
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  รายงานความก้าวหน้า ระยะที่ 2 จํานวน  14  คน สถาบันวิจัยและ
พัฒนาได้พยายามควบคุมโดยการให้รายงานความก้าวหน้าเป็นระยะ ๆ และขอดูผลงาน  ปัญหาที่เกิดขึ้น
คือได้มารายงานความก้าวหน้าแต่พอถึงกําหนดเวลาให้ส่งผลงานกลับไม่มีงานวิจัยส่ง  เน่ืองจากผู้ทําวิจัย
รับทุนไปแล้วไม่ทําตามกําหนดเวลา   

ประธาน  กล่าวว่า  ในภาระงานมีงานวิจัย  แต่ทําไมถึงไม่มีผลงานวิจัย  และเหตุใด       
ผลการประเมินถึงผ่าน  

ดร.ชิดชัย  สน่ันเสียง  กล่าวว่า  งานวิจัยของคณะต่าง ๆ ขอให้จัดส่งมาที่สถาบันวิจัยและ
พัฒนาเพ่ือประเมิน และให้มีหลักฐาน  บางเร่ืองงานวิจัยไม่ได้ผ่านสถาบันวิจัยและพัฒนา  ทําให้ไม่  
ทราบเรื่อง   
  

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 
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ระเบยีบวาระท่ี 4.10.5  เรือ่งนําเสนอเพือ่ทราบจากรองอธิการบดฝ่ีายกิจการนกัศึกษา 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
ในวันที่  27-30 พฤษภาคม  2556 กองพัฒนานักศึกษา จะมีการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  

ขอเรียนเชิญคณาจารย์เข้าร่วมการปฐมนิเทศด้วย 
  

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 4.10.6  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
-ไม่มี- 

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
-ไม่มี- 
 

ระเบียบวาระท่ี 4.10.7   เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
และตรวจสอบภายใน 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
  หน่วยตรวจสอบภายในอยู่ระหว่างดําเนินการติดตามตรวจประเมินผล  จากผล            
การตรวจสอบของปีงบประมาณปีที่ผ่านมา  จากการที่ได้เสนอแนะไปยังหน่วยงานได้ปฏิบัติตามหรือไม่        
และกําลังตรวจสอบงบลงทุนตามการตรวจสอบของปี 2556   
  ประธาน  กล่าวว่า  งานของสํานักงานอธิการบดี  โดยมีผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี  
ผู้อํานวยการกองกลาง  ในส่วนของงานด้านการเงิน  พัสดุ  เป็นเรื่องสําคัญที่ต้องทําให้ถูกต้อง  ขณะน้ียัง
ไม่ ไ ด้ข้อมูลเหล่า น้ัน   ขอฝากผู้ อํ านวยการสํานักงานอธิการบดีประสานงานกับผู้ เ ก่ียวข้อง                 
เพ่ือดําเนินการ  
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
  รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องนําเสนอเพื่อพิจารณา 
 

ระเบียบวาระท่ี 5.1  ขอหารือการชดใช้ทุนการศึกษา  รายนายทวีศักดิ์  จริตควร จํานวน 
200,000 บาท 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
 ตามที่นายทวีศักด์ิ  จริตควร  ได้รับการพิจารณาอนุมัติให้ทุนการศึกษาเพ่ือพัฒนาบุคลากร
จากมหาวิทยาลัย ในระดับปริญญาเอก  สาขาการศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น  ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร์และได้ดําเนินการเบิกเงินทุนการศึกษา  จํานวน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน)        
แต่เน่ืองจากเกิดปัญหาด้านสุขภาพ  ทําให้ไม่สามารถศึกษาต่อจนจบได้  จึงต้องหยุดพักการศึกษา      
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และขออุทธรณ์ชดใช้เงินทุนคืนตามจํานวนที่เบิกจริง จํานวน  200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) 
 นางสุนทรี  โพธิกุล  กล่าวว่า  เดิมเรื่องน้ีเป็นการพิจารณาจากคณะกรรมการให้
ทุนการศึกษา  การฝึกอบรม  และการดูงาน  โดยมอบหมายให้นิติกรไปดําเนินการ  และต่อมา        
นายทวีศักด์ิ จริตควร ได้ขออุทธรณ์การคืนเงินทุนการศึกษา จํานวน 200,000 บาท  ซึ่งนิติกรได้แจ้ง
ขอให้คืนเงิน จํานวน 600,000 บาท ตามท่ีคณะกรรมการให้ทุนการศึกษา  การฝึกอบรม  และการดูงาน  
มหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้ไปดําเนินการ  และอธิการบดีแจ้งว่าให้นําเข้าคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย (กบ.) เพ่ือพิจารณาหารือเพ่ือขอคืนเงิน จํานวน 200,000  บาทได้หรือไม่ กองกลางได้ไปดู
ระเบียบอีกคร้ังหน่ึง ในข้อ 6  ผู้รับทุนจะพ้นสภาพ  และต้องคืนเงินทุนที่ได้รับทั้งหมดให้แก่มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ภายใต้เง่ือนไขต่อไปน้ี (3) ไม่สําเร็จการศึกษาภายในกําหนดระยะเวลา
หลักสูตร  เว้นแต่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  พิจารณาแล้วให้ศึกษาต่อจนสําเร็จการศึกษา
ด้วยเหตุสุดวิสัย หรือเจ็บป่วยอย่างร้ายแรง หรือพิการ ที่ได้รับการรับรองจากแพทย์    โดยผู้รับทุนจะ
ไม่ได้รับทุนการศึกษาเพ่ิมเติม  สําหรับระยะเวลาที่พ้นกําหนดระยะเวลาของหลักสูตร  
 ผศ.ดร.วิมลพรรณ  รุ่งพรหม  กล่าวว่า  เอกสารไม่ครบถ้วน  เน่ืองจากเคยลงนามไปแล้ว  
เคยนําเร่ืองน้ีเข้าการประชุมของคณะกรรมการให้ทุนการศึกษา  การฝึกอบรม  และการดูงาน  
มหาวิทยาลัยฯ  โดยท่ีประชุมมีมติที่ประชุมว่าไม่พิจารณาเน่ืองจากพิจารณาไปแล้ว  ให้ไปทําเร่ือง
อุทธรณ์  จึงต้องพิจารณาตามกระบวนการอุทธรณ์  เน่ืองจากมีปัญหาในเรื่องสุขภาพ  ซึ่งเป็นเรื่องของ
การขัดต่อสัญญา  มีเหตุทําให้การศึกษาไม่ครบตามกําหนด 
 ประธาน  กล่าวว่า  ในการทํางานต้องรู้วิธี ระเบียบปฏิบัติราชการ ดําเนินการตามข้ันตอน  
โดยเฉพาะในประเด็นที่เสนอต้องชัดเจน  ในเรื่องน้ีตามบันทึกข้อความล่าสุด คือ ให้นําเข้าคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย ให้พิจารณาว่าจะขอคืนเงินทุน จํานวน 200,000 บาท ว่าเห็นชอบหรือไม่  
 ผศ.ดร.วิมลพรรณ  รุ่งพรหม  กล่าวว่า  ได้ให้ความเห็นไปแล้วในที่ประชุมคณะกรรมการให้
ทุนการศึกษา  การฝึกอบรม  และการดูงาน  มหาวิทยาลัยฯ เป้าหมายของการให้ทุนคือให้เรียนจบ  
กรณีน้ีหากไม่ชดใช้ได้กรณีเดียวคือไม่เป็นไปตามสัญญา  ซึ่งปัญหาคือสุขภาพทําให้ไม่เป็นไปตามสัญญา  
ได้ให้ความเห็นว่าให้คืนเท่าจํานวนที่ขอเบิกไป  และให้เสนออธิการบดีพิจารณา   
 ดร.ชิดชัย  สน่ันเสียง  กล่าวว่า  เหมือนกับของสถาบันวิจัยและพัฒนาในการทําสัญญา       
ไม่ต้องการจะปรับ  เจตนาเพ่ือให้มหาวิทยาลัยได้ขับเคลื่อนตามกระบวนการเรียนรู้  เช่นเดียวกับเรื่องน้ี
เจตนาคือให้อาจารย์ได้มีวุฒิการศึกษา  และต้องการจะจบการศึกษา  แต่มีเหตุที่ทําให้ไม่จบการศึกษา  
เมื่อมีการอุทธรณ์ก็ต้องรับฟัง 
 นายสุนทร  โภชฌงค์  กล่าวว่า  ทุกคนที่ขอทุนต้ังใจจะได้ศึกษา  แต่เน่ืองจากเป็นอุบัติเหตุ
ไม่ได้ต้ังใจจะไม่จบ  ช่วงหน่ึงที่ไปศึกษามาก็ได้ความรู้มาเพ่ือสอนนักศึกษา  คิดว่าคืนเงินจํานวน 200,000 
บาท โดยไม่เสียค่าปรับ 
 นายชัยพฤกษ์  ชูดํา กล่าวว่า มีการเขียนไว้ในสัญญา  และมีการปรับอาจารย์ท่านอ่ืนให้คืน
เงินทุนมาแล้ว 3 เท่า  ประเด็นว่าจะตอบคําถามผู้เคยถูกปรับมาแล้วอย่างไร 
 
 
 



 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  คร้ังที่  10/2556 

 

[2-16] 

 ดร.พรเทพ  รู้แผน  กล่าวว่า  กรณีน้ีจะให้เสียค่าปรับ  คืนทุน  หรือไม่ต้องคืนทุน  ต้องดูว่า
ตรงกับข้อบังคับไหน กรณีที่ปรับต้องคืนทุนพร้อมเสียค่าปรับ 3 เท่าคือเข้าข้อ 9 ไม่สําเร็จการศึกษาโดย
ไม่มีเหตุอันควร  แต่กรณีน้ีได้พยายามเรียนแล้ว  ไปเรียนสม่ําเสมอ แต่ไม่สําเร็จการศึกษาก็คือเข้าข้อ 6  
นําเงินไปเท่าไหร่ให้คืนเท่าน้ัน  โดยไม่ต้องเสียค่าปรับ     
 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
ให้พิจารณาดําเนินการตามข้อ 6 (3) แห่งสัญญาให้ทุน  และชดใช้เงินตามจํานวนที่เบิกไป

เป็นเงิน จํานวน 200,000  บาท  
 

ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องอ่ืน ๆ 

ระเบียบวาระท่ี 6.1 กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  ครั้งท่ี 10/2556 

สาระสําคัญโดยย่อ 
ตามท่ีได้กําหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบ.) ครั้งที่ 10/2556  

ในวันอังคารที่  4  มิถุนายน  พ.ศ . 2556 เวลา 13.30 น . ณ ห้องประชุมอยุธยา – อาเซียน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  จึงขอเรียนเชิญคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยทุกท่าน    
เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ตามวันและเวลาดังกล่าว 

 

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
     รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 6.2 เสนอให้ประธานศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (สวนหลวง) เข้าร่วม
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบ.) 

สาระสําคัญโดยย่อ 
ในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยครั้งต่อไป  ขอเสนอให้เชิญประธาน    

ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (อาคารสวนหลวง) เข้าร่วมประชุมทุกคร้ังด้วย 
 

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
     รับทราบ 
 
 

เลิกประชุมเวลา เวลา  18.30 น.  

 

 นางนงคราญ คงสมทรง ผู้จดบันทึกการประชุม 
นางสารภี   พูลศิร ิ ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 




