
 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  คร้ังที่  9/2556 

 

[2-1] 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัย 
คร้ังที่ 8/2556 

วันอังคารที่  7  พฤษภาคม  2556  เวลา 13.45 – 17.00 น. 
ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 2  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

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

ผู้ที่มาประชุม    
1. นายจิรศักด์ิ ชุมวรานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา  

รักษาการแทนอธิการบดี 
ประธาน 

2. 
3. 

ดร.พรเทพ 
ผศ.ดร.วิมลพรรณ 

รู้แผน 
รุ่งพรหม 

รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

กรรมการ 
กรรมการ 

4. ดร.ชิดชัย  สน่ันเสียง รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ กรรมการ 
5. 
6. 

นายสุนทร 
นายทวีศักด์ิ 

โภชฌงค ์
จริตควร 

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

กรรมการ 
กรรมการ 

7. นางสาววนิดา อินทรลักษณ ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและตรวจสอบ
ภายใน    

 
กรรมการ 

8. ดร.สุภัทรา คงเรือง รักษาราชการแทนคณบดีคณะครุศาสตร์    กรรมการ 
9. ผศ.อารีรัตน์ คูณดี รักษาราชการแทนคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร ์
กรรมการ 

10. ผศ.วชิรา ปูชตรีรัตน์ รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี     

กรรมการ 

11. นายสมเกียรติ แดงเจริญ รักษาราชการแทนคณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 
12. นางสาวณัฐฐิญา แก้วแหวน (แทน)ผู้อํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา กรรมการ 
13. นายชัยพฤกษ์ ชูดํา ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
 
กรรมการ 

14. นางวลัยทิพย์ พิมพ์สุธีถิรชา (แทน)ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษา 

กรรมการ 

ผู้เขา้ร่วมประชุม 
1. นางสุนทรี โพธิกุล ผู้อํานวยการกองกลาง 
2. นางสาวเพลินตา โมสกุล ผู้อํานวยการกองนโยบายและแผน  
3. 
4. 

นายชุมพล 
นางเบญญาภา 

พืชพันธ์ไพศาล 
สอนพรม 

ประธานคณะกรรมการศูนย์ฝึกฯ 
หัวหน้าสํานักงานคณะวิทยาการจัดการ 

 

     
ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 
1. ดร.บูรพาทิศ  พลอยสุวรรณ์ อธิการบดี ติดราชการ 
2. รศ.ไพฑูรย์ สมัครกิจ ประธานสภาคณาจารย์และ

ข้าราชการ 
 
ติดภารกิจ 
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4. นางลักขณา เตชวงษ์ ผู้อํานวยการกองบริการการศึกษา ติดภารกิจ 

เริ่มประชุม เวลา 13.45 น. 
          ประธานพิจารณาจํานวนกรรมการที่มาประชุมและเห็นว่าครบองค์ประชุมแล้วจึงเปิด          
การประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  

 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 1.1   การโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

สาระสําคัญโดยย่อ 
  มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งต้ัง รองศาสตราจารย์มาลิณี  จุโฑปะมา  ให้ดํารง
ตําแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  ต้ังแต่วันที่  20  มีนาคม  2556 ตามหนังสือที่          
ศธ0545.1(1)/ว805 ลงวันที่  22  เมษายน  2556  
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 1.2   รายนามผู้บริหาร  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

สาระสําคัญโดยย่อ 
  มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งต้ังรองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี  ไชยศุภรากุล       
ให้ดํารงตําแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  ต้ังแต่วันที่  22  ตุลาคม  2556           
ตามประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2555 ตามหนังสือที่ ศธ0562.01/ว0644 ลงวันที่  
25 เมษายน 2556 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 1.3  ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

สาระสําคัญโดยย่อ 
  วัน น้ี ช่วงเ ช้าไ ด้ เข้ าร่ วมประชุมกับคณะกรรมการการอุดมศึกษาเ ก่ียวกับระบบ              
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ต่อไประบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในจะมีบทบาทสูงมาก  
ผลการประเมินจะมีผลต่อหลายเรื่อง  เรื่องแรกท่ีสําคัญคือกองทุนกู้ยืมทั้ง กยศ .  และ กรอ .                
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในจะมีผลต่อการพิจารณาจํานวนร้อยละของการขอรับ           
การจัดสรรทุน   
  ซึ่งมีผลกับระบบอ่ืน ๆ เช่น การ link ข้อมูลจากระบบ IQA เป็นเร่ืองที่สําคัญมาก          
ในปีน้ีสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จะเข้ามาดูระบบ IQA โดยดูผลในปีที่ผ่านมาคือ     
ปี 2554  ส่วนในปี 2555 ยังไม่ได้มีการประเมิน หากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาในองค์ประกอบ  
ที่ 2 และองค์ประกอบที่ 4 ของคณะหรือสถาบันใดมีคะแนนประเมินตํ่ากว่าร้อยละ 3.51 คือ ตํ่ากว่า
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ระดับดี ในปีถัดไปสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จะส่งรายช่ือผู้ประเมินมาให้เอง  โดยที่
มหาวิทยาลัยไม่มีสิทธิเลือก  และได้รับแจ้งจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ว่าในปี 
2554 ในระดับมหาวิทยาลัยน้ันมหาวิทยาลัยผ่านเกณฑ์ แต่มีอยู่ 1 คณะที่องค์ประกอบที่ 4 ตํ่ากว่า     
ร้อยละ 3.51 แล้วในปี 2557  จะต้องได้รับการตรวจเย่ียมจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
(สกอ.) ส่วนในปี 2555 ยังคงประเมินตามปกติ    
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 1.4   ขอต้อนรับผู้รักษาราชการแทนคณบดี  ผอ.สถาบัน / สํานัก 

สาระสําคัญโดยย่อ 
  ขอต้อนรับผู้ รักษาราชการแทนคณบดี เข้าสู่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย              
ซึ่งอธิการบดีได้ทําคําสั่งแต่งต้ังไปแล้วน้ัน   ขอให้ทําหน้าที่ตามเง่ือนเวลาที่มีอยู่  หากมีปัญหาอุปสรรคใด
ก็ขอให้แจ้ง  และขอแสดงความยินดีกับทุกท่าน 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี 2.1  เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 7/2556  

สาระสําคัญโดยย่อ 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  

ครั้งที่ 7/2556 เมื่อวันอังคารที่ 23 เมษายน 2556 เวลา 13.40 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 2 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย นําเสนอรายงานการประชุม ครั้งที่ 7/2556  
เพ่ือขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 

 

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  ครั้ งที่  7/2556 
โดยไม่มีการแก้ไข 
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ระเบียบวาระที่ 3   เรื่องสืบเน่ืองจากการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 3.1  รายงานข้อมูลการดําเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติท่ีประชุม 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ครั้งท่ี 7/2556 

สาระสําคัญโดยย่อ 
  เลขานุการ  นําเสนอรายงานข้อมูลจากการดําเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  ครั้งที่  7/2556  เมื่อวันอังคารที่  23 เมษายน 2556  ดังน้ี 

1. ขอให้ทบทวนการปรับปรุงห้องอิหร ่านศึกษา  และศูนย์ตะวันออกกลางและ   
อิสลามศึกษา 
มติที่ประชุม รับทราบ ข้อความเป็นห่วงจากคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี            

เรื่อง  การปรับปรุงห้องอิหร่านศึกษา และศูนย์ตะวันออกกลางและ
อิสลามศึกษา 

ผลการปฏิบัติ ฝ่ายเลขานุการ กบ. ได้แจ้งมติที่ประชุมให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องได้  
รับทราบ 

2. ขอความเห็นชอบการจัดทําความร่วมมือพัฒนาหลักสูตรใหม่ 2 หลักสูตร คือ          
การจัดการธุรกิจอาหารและงานครัว  และหลักสูตรการจัดการสุขภาพ 
มติที่ประชุม เห็นชอบการจัดทําความร่วมมือพัฒนาหลักสูตรใหม่ 2 หลักสูตร คือ 

การจัดการธุรกิจอาหารและงานครัว  และหลักสูตรการจัดการสุขภาพ  
โดยมอบหมายให้กองนโยบายและแผนจัดสรรงบประมาณสนับสนุน
หลักสูตรใหม่ในปีงบประมาณ 

ผลการปฏิบัติ  1. ฝ่ายเลขานุการ กบ.ได้แจ้งมติที่ประชุมให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องได้           
รับทราบ 

2. กองนโยบายและแผนเตรียมนําเรื่องน้ีเข้าบรรจุไว้ในการจัดสรร
งบประมาณสนับสนุนหลักสูตรใหม่ ในปีงบประมาณ  2557         
เพ่ือรองรับการพัฒนาหลักสูตรใหม่  

3. ขอความเห็นชอบและข้อเสนอแนะการพิจารณากรอบเจรจาตามร่างบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
มารา (University Teknologi MARA) 
มติที่ประชุม เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย     

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยากับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมารา (University 
Teknologi MARA) ประเทศมาเลเซีย 

ผลการปฏิบัติ  1. ฝ่ายเลขานุการ กบ.ได้แจ้งมติที่ประชุมให้หน่วยงานที่เก่ียวข้องได้  
รับทราบ 

                  2. จัดทําบันทึกข้อความเสนอเพ่ือนําเข้าวาระการประชุมสภา  
มหาวิทยาลัยเพ่ือขอความเห็นชอบ 
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4. ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย      
การเบิกจ่ายเงินและการเก็บรักษาเงินรายได้ตลาดนัด พ.ศ. ... 
มติที่ประชุม มอบหมายผู้อํานวยการกองกลางทบทวน (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัย

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การเบิกจ่ายเงินและการเก็บรักษา
เงินรายได้ตลาดนัด พ.ศ. ... โดยยึดระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา  ว่ า ด้วย  การบริหารจัดการเ งินรายได้ของ
มหา วิทยาลัย  พ .ศ . 2548 และระ เ บียบมหา วิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา  ว่าด้วย เงินสวัสดิการและการจ่ายเงินสวัสดิการ 
พ.ศ.2550 เป็นแนวทางในการปรับปรุงร่างระเบียบเก่ียวกับการจ่ายเงิน
และการเก็บรักษาเงินรายได้ตลาดนัดให้ถูกต้องตามระบบทางราชการ
ตามที่สํานักงานตรวจเงินแผ่นดินได้เสนอ  โดยใช้หลักการเดียวกัน      
กับระเบียบกระทรวงการคลังกําหนด และหาข้อมูลจากมหาวิทยาลัยอ่ืน
เทียบเคียง 

ผลการปฏิบัติ อยู่ระหว่างผู้อํานวยการกองกลางดําเนินการ 
 

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
 รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4.1 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะครุศาสตร์ 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
1. วันที่ 8 พฤษภาคม 2556  เวลา 13.00 น. คณะอาจารย์สาขาการศึกษาปฐมวัย                  

จากมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  จะมาศึกษาดูงานในเรื่องการบริหารจัดการ  การประกันคุณภาพ
การศึกษา และการจัดการเรียนการสอน 

2. โรงเรียนสาธิตปฐมวัยจะลงนามทําสัญญากับบริษัท คลับอะคาเดเมี่ย จํากัด  เป็นบริษัท
ที่นําเข้าหลักสูตรภาษาอังกฤษพิงกุ  ควบคู่กับการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรปกติกับการศึกษา
ปฐมวัย  ในช่วงวันที่ 8 – 10 พฤษภาคม 2556 จะมีการอบรมให้แก่ครู เพ่ือให้ครูสามารถสอน
ภาษาอังกฤษให้กับเด็กเล็กได้  เป้าหมายคือเด็กในระดับปฐมวัยช้ันปีที่ 1 – 3 โดยใช้สื่อมัลติมิเดีย        
ในการสอนในห้องเรียน  ควบคู่กับการเชิญอาจารย์ชาวต่างประเทศมาสอนภาษาอังกฤษให้กับเด็ก
อนุบาล  เมื่อเข้าสู่การเป็นอาเซียนจึงต้องมีการสอนเสริมภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น  ขณะน้ีอยู่ใน
กระบวนการขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียน  

ประธาน  กล่าวว่า  กรณีมีการสอนเพ่ิมเติมภาษาอังกฤษได้ทําต่อเน่ือง หรือเป็นช่วง      
หากเป็นการทําต่อเน่ือง  มีผลต่อค่าเทอมหรือไม่ 

ดร.สุภัทรา  คงเรือง  กล่าวว่า  ค่ารายหัวเด็กปีละ 3,000 บาท จํานวน 72 ช่ัวโมง        
หลักสูตรละ 3 ปี พอครบ 3 ปี จะนํามาพิจารณาว่าครูสามารถพัฒนาตนเองในการสอนภาษาอังกฤษ    
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ได้หรือไม่  หากมีศักยภาพก็จะถอนหลักสูตรน้ีออก  คาดว่าภายใน 3 ปี จะมีการพัฒนาบุคลากรควบคู่     
กันไป 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 4.2  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

 สาระสําคัญโดยย่อ 
- ไม่มี –  

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
-  ไม่มี  - 

 

ระเบียบวาระท่ี 4.3  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
1. วันที่ 23 พฤษภาคม 2556  จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  เพ่ือให้นักศึกษาได้

ทราบเก่ียวกับกฎ ระเบียบ และภาพรวมของมหาวิทยาลัยและคณะ อีกทั้งเป็นการต้อนรับนักศึกษาใหม่  
2. นักศึกษาจีนจากโครงการ 3+1 ของสาขาวิชาการท่องเที่ยว  ได้สําเร็จการศึกษาครบ 

10 เดือน และเดินทางกลับไปเมื่อวันที่ 9 – 10 เมษายน 2556  และคาดว่าในรุ่นต่อไปจะมีนักศึกษามา  
แต่ยังไม่สามรถระบุจํานวนนักศึกษาได้  
  

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 4.4  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
  ในวันที่ 8 – 10 พฤษภาคม 2556 จะมีการอบรมโครงการบริการวิชาการเรื่องการใช้ Open 
sort ในโรงเรียน  โครงการน้ีจัดเพ่ือนําคุณธรรมสู่ท้องถิ่น  เป็นโปรแกรมที่เทียบเคียงกับโปรแกรม 
Microsoft Office  มุ่งเน้นสถานศึกษาที่ไม่มีงบประมาณในการซื้อซอฟแวร์  ซึ่งได้รับการตอบรับเป็น
อย่างดี  เน่ืองจากว่ามีการจัดอบรมต้ังแต่ปีที่แล้ว และต่อเน่ืองมา จนมีจํานวนผู้เข้ารับการอบรมมากข้ึน   
  ประธาน  กล่าวว่า  ได้รับแจ้งจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)        
เรื่องระบบการประเมินประกันคุณภาพการศึกษา  จะมุ่งเน้นสมรรถนะของบัณฑิตเป็นหลัก  โดยมี
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ซึ่งเป็นหน่วยงานท่ีรับผิดชอบการทดสอบของชาติ         
ซึ่งจะมีชุดทดสอบในการวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษสําหรับผู้ที่จบการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา         
ในระยะแรกจะเป็นการสมัครใจ  อาจต้องถูกบังคับให้เข้าไปทดสอบ เป็นความต้องการแรงงานในอนาคต
เพ่ือดูว่าได้ผ่านการทดสอบแล้วหรือไม่  อาจจะกระจายไปทุกสาขา  และอาจมีแบบทดสอบเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ด้วยเช่นกัน  จึงได้แจ้งให้ทั้ง 4 คณะได้รับทราบเพ่ือจะได้วางรากฐานในอนาคตต่อไป 
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 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 4.5  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผู้อํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา  

 สาระสําคัญโดยย่อ 
1. วันจันทร์ที่  13 พฤษภาคม  2556  สถาบันอยุธยาศึกษาร่วมกับวัดอโยธยา        

กําหนดจัดงานเทศน์มหาชาติ ประจําปี 2556 ณ วัดอโยธยา  โดยได้รับเกียรติจากผู้ว่าราชการจังหวัด
พระนครศรีอยุธยามาเป็นประธานพิธีเปิด   

2. ได้รับเกียรติจากพระวิทยากร เทศน์มหาชาติทรงเครื่อง เรื่อง พระเวสสันดรชาดก     
พระครูวาทีพัชรโสภณ (พระอาจารย์ราชัน  อริโย)  

3. ในช่วงเช้าจะมีพิธีเทศน์คาถาพัน โดย พระครูเกษมปุญญากร  กับเจ้าอาวาสวัดดุสิต    
ดาราม  และในช่วงบ่าย ขอเรียนเชิญผู้บริหารทุกท่านร่วมงานในคร้ังน้ี 

4. วันที่ 27 – 28  พฤษภาคม 2556  สถาบันอยุธยาศึกษาร่วมกับกองพัฒนานักศึกษา   
จัดอบรมให้ความรู้เรื่องอยุธยาศึกษา ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
  

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 4.6   เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและ 
    เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
ในวันที่ 7 – 9 พฤษภาคม 2556  ห้องสมุด อาคารบรรณราชนครินทร์งดให้บริการ 

เ น่ืองจากสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีนําบุคลากรไปศึกษาดูงานที่ อําเภอสัตหีบ  จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ 
  

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 4.7   เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
1. วันที่ 8 พฤษภาคม 2556 เวลา 09.00 – 16.00 น. นักวิจัยที่ได้รับเงินกองทุนวิจัยของ

มหาวิทยาลัย จํานวน 17 ท่าน  จะนําเสนอรายงานความก้าวหน้า ระยะที่ 2 
2. สภาการศึกษาได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยดําเนินการจัดเก็บข้อมูลการจัดการศึกษา  

ตามนโยบายรัฐบาลภาคกลางฝั่งตะวันออก จํานวน 16 จังหวัด ต้ังแต่จังหวัดชัยนาทถึงจังหวัดตราด 
ระยะที่ 2 เริ่มดําเนินการต้ังแต่เดือนมิถุนายน – สิงหาคม 2556 โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาเป็น
ผู้รับผิดชอบ  หากอาจารย์ท่านใดสนใจสามารถติดต่อได้ที่สถาบันวิจัยและพัฒนา 
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ประธาน  กล่าวว่า  เ น่ืองจากผลประกอบการในปี 2554 - 2555   มีปัญหาเรื่อง          
การเบิกจ่ายงบประมาณการทําวิจัยของผู้วิจัย เป็นเหตุให้ในปีงบประมาณ 2557  ถูกตัดงบประมาณ     
ไปคร่ึงหน่ึง  จากเดิมคาดว่าจะได้รับจัดสรรงบประมาณจํานวน 7,000,000  บาท แต่ได้รับทราบว่า     
จะได้รับจัดสรรงบประมาณเพียง 3,500,000 บาท  ซึ่งเป็นไปตามมติของคณะรัฐมนตรีในกรณีที่มี        
ผลการเบิกจ่ายที่ตํ่าติดต่อกันในระยะเวลา 2 ปี ก็จะถูกตัดงบประมาณ  ตามที่ได้เคยนําเร่ืองดังกล่าว   
เข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยแล้ว  โดยได้แก้ปัญหาส่วนใหญ่ไปแล้ว แต่ก็ยังไม่พ้น     
ในเร่ืองข้อมูลหรือข้อเท็จจริงในเชิงประจักษ์ตามที่เคยได้แจ้งไว้แล้วว่าสํานักงบประมาณจะนํา            
ผลการเบิกจ่ายไปเป็นเกณฑ์การจัดสรรในปีต่อไป โดยใช้เกณฑ์เดียวกับงบลงทุน  ในเรื่องการเบิกจ่าย    
มีความสําคัญมาก  หากได้รับงบประมาณขอให้เร่งรัดการเบิกจ่าย 
   

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 4.8  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
- ไม่มี - 

  

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
- ไม่มี - 

 

 

ระเบียบวาระท่ี 4.9  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบด ี

 สาระสําคัญโดยย่อ 
วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม 2556 ทางมูลนิธิเจ้าพระยาบวรราชนายก (เฉกอะหมัด)         

ได้ขออนุญาตใช้สถานที่ เพ่ือทําพิธีอุทิศส่วนกุศลของศาสนาอิสลาม  สํานักงานอธิการบดีและกองกลาง   
ได้มอบหมายผู้ที่เก่ียวข้องดําเนินการเพื่อจัดเตรียมสถานที่ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2556  และขอเรียน
เชิญผู้บริหารร่วมพิธีต้ังแต่เวลา 10.00 – 11.00 น. 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
  รับทราบ  
 

ระเบยีบวาระท่ี 4.10  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดแีละผู้ชว่ยอธิการบด ี

ระเบียบวาระท่ี 4.10.1  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
1. ตามที่อธิการมีคําสั่งแต่งต้ังผู้รักษาราชการแทนคณบดี  โดยท่านมีอํานาจเต็ม           

ในการบริหารจัดการงานในความรับผิดชอบของท่านเช่นเดียวกับคณบดี เพราะตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินได้กําหนดไว้ชัดเจนว่ากรณีที่ไม่มีผู้บริหารให้ผู้มีอํานาจสามารถแต่งต้ัง
ผู้รักษาราชการแทน   
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2. งานประเมินความดีความชอบ  การปฏิบัติราชการ  ขณะน้ีไม่ได้ดําเนินการ  ยังไม่ได้
นําเข้าคณะกรรมการกลั่นกรองเน่ืองจากเรื่องยังไม่ครบ  ต้องการให้เสร็จสิ้นก่อนที่อธิการบดีและ
ผู้บริหารจะหมดวาระ  คณะใดที่ยังไม่แล้วเสร็จ  หรือยังไม่ส่งข้อมูลเข้ามา  ขณะน้ีได้ให้ฝ่ายบุคคล           
ช่วยตรวจสอบในส่วนของคณะ  ขอให้ดําเนินการส่งข้อมูล  ประมาณต้นสัปดาห์หน้าจะนําเข้า
คณะกรรมการกลั่นกรอง   

3. งานอาคารและสถานที่  รวมถึงพัสดุที่ค้างตามหน่วยต่าง ๆ ต้องดําเนินการจําหน่าย   
ให้แล้วเสร็จก่อนวาระผู้บริหารใหม่เข้ารับงาน  ไม่ควรมีการส่งงานค้างให้ผู้บริหารใหม่  และบัญชีพัสดุจะ
ได้เป็นปัจจุบัน อธิการบดีได้ต้ังคณะทํางานในเร่ืองการตรวจสอบข้อมูลการส่งมอบงานในหน้าที่  เป็นงาน
ด้านบุคคลและบริหาร   คณบดีท่านเก่า ต้องส่งมอบงานให้ท่านผู้ รักษาราชการแทนคณบดี              
ส่วนการรักษาการคณบดีก็ต้องส่งมอบงานให้คณบดีคนใหม่เช่นเดียวกัน  ต้องตรวจสอบว่าคณบดีที่หมด
วาระได้ส่งมอบงานครบถ้วนแล้วหรือไม่  และเตรียมข้อมูลน้ันให้คณบดีท่านใหม่  รวมท้ังผู้บริหารก็ต้อง
ทําเช่นเดียวกัน  ขออนุญาตเน้นยํ้าเพ่ือให้งานเป็นไปตามขั้นตอนและถูกต้อง 
  

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 4.10.2  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพฒันา 

สาระสําคัญโดยย่อ 
1. ผลการตรวจประเมินตัวช้ีวัดระดับความสําเร็จของการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ

ภาครัฐ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ที่เข้าสู่ระบบระดับก้าวหน้าเป็นปีแรก  ได้ผ่านเกณฑ์ขั้นพ้ืนฐาน  
และก้าวสู่การประเมินในขั้นก้าวหน้า  ผลการประเมินเมื่อวันที่  15  กุมภาพันธ์  2556  ซึ่งผลการประเมิน
เพ่ิงได้รับแจ้งมา  สรุปว่าทุกหมวดผ่านเกินกว่าร้อยละ 80  มีหมวดที่ได้คะแนนสูงสุดคือหมวด 6             
มีข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน  เป็นเอกสารท่ีได้รับจากสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ (ก.พ.ร.) อย่างเป็นทางการ  ได้รับแจ้งเพ่ือให้มาตรวจสอบว่าเป็นไปตามที่มาประเมินหรือไม่      
นําไปศึกษาก่อน  ในระดับขั้นต่อไปก้าวเข้าสู่เกณฑ์สู่ความเป็นเลิศ  ต้องทํางานกันต่อไปในทีมผู้บริหาร    
เพ่ือเข้าสู่การประเมินในเกณฑ์สู่ความเป็นเลิศ  ท่านผู้บริหารต้องรู้และเข้าใจในระบบคุณภาพอย่างลึกซึ้ง 

2. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (รอบ 6 เดือน) ให้นําเอกสารไปศึกษา ผลการเบิกจ่ายทําให้งบประมาณในปี
ต่อไปมีปัญหา  โดยเฉพาะผลการประเมินของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)         
ปี 2555  เบิกจ่ายไม่ได้ตามแผน  ไม่ได้ตามเป้าหมาย  รวมถึงประหยัดพลังงานก็ไม่ได้  ในปี 2556       
ต้องมีการดําเนินการในเรื่องน้ีด้วยเช่นกัน 

3. ตารางที่รับแจ้งจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพ่ือรับทราบ         
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา  ประกอบด้วยองค์ประกอบที่ 2 และองค์ประกอบที่ 4  เก่ียวกับ       
การจัดการเรียนการสอน  และการวิจัย  ส่วนใหญ่ผ่านเกินร้อยละ 3.51  สําหรับองค์ประกอบใดที่ไม่ถึงและ
มีการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะกรรมการจากคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จะเข้ามา
เย่ียมในปี 2557  สืบเน่ืองจากคณะครุศาสตร์มีการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษาตัวช้ีวัดที่
สําคัญคือผลการวิจัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับบัณฑิตศึกษาจะนําไปปรับปรุงแนวทางต่อไป  ต้องมีการบังคับ
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ให้นักศึกษาได้มีการนําผลงานมาตีพิมพ์เพ่ือเผยแพร่ในระดับที่รับรอง  มิฉะน้ันก็จะมีปัญหา ต้องระมัดระวัง
เป็นพิเศษ  ฝากสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาว่าอาจารย์ที่สอนระดับบัณฑิตศึกษาจะสามารถ    
สอนได้ต้องมีงานวิจัย  หากตรวจสอบแล้วไม่มีงานวิจัยจะเป็นปัญหา  และงานวิจัยต้องไม่เป็นส่วนหน่ึง   
ของวิทยานิพนธ์เพ่ือจบการศึกษา  ต้องเป็นงานวิจัยในระหว่างปี  ฝากดูระบบและกลไกที่เป็นปัญหาคือเรื่อง
จรรยาบรรณการทําวิทยานิพนธ์  การลอกเลียนผลงาน  หรือการรับจ้าง  ทางมหาวิทยาลัยจะมีวิธีป้องกัน
และแก้ไขอย่างไรในเร่ืองน้ีเพ่ือไม่ให้เกิดสิ่งเหล่าน้ี  ต้องเตรียมการ รวมทั้งคณะที่จัดบัณฑิตศึกษาก็ต้องดูใน
เรื่องน้ีด้วย 

ดร.ชิดชัย  สน่ันเสียง  กล่าวว่า ดูจากเอกสารมีข้อสงสัยว่าหากมีการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในองค์ประกอบที่ 4 สํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาต้องระมัดระวัง  การตีพิมพ์สาขา
ทางคณะครุศาสตร์ต้องตีพิมพ์ทั้งหมดแต่จะได้รับการรับรองหรือไม่  ถ้าเป็นการเผยแพร่ข้อมูลทาง
วิทยานิพนธ์ทุกเรื่องต้องผ่านการตีพิมพ์  ข้อควรระวังคือหากสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษายังตีพิมพ์
แบบเดิมยังไงก็ไม่ผ่าน  ขอให้สํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษานําไปแก้ปัญหาดังกล่าว  การบริหาร
การศึกษาเป็นภาคพิเศษและเป็นผู้มีอายุ  ไม่มีอะไรถูกผิดทั้งหมดขอให้กลับไปทบทวน  เช่นเดียวกับ
งานวิจัยได้งบประมาณไป แต่พอถึงเวลาก็เบิกจ่ายงบประมาณ  ไม่ทัน   

ประธาน  กล่าวว่า  การเบิกจ่ายดูจากระบบ GFMIS  หากไม่มียอดเบิกในระบบก็ถือว่ายังไม่มี
การเบิกจ่าย  ต่อให้ทําเกือบเสร็จแต่ยังไม่มีการเบิกจ่ายก็โดนตัดงบประมาณ 

ดร.วิมลพรรณ  รุ่งพรหม  กล่าวว่า  จากมติสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ผ่านมา  เรื่องการขออนุมัติ
จบของสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  ก็ได้ถามถึงเร่ืองการตีพิมพ์  หากตีพิมพ์และเสนอเข้า      
สภามหาวิทยาลัยอาจจะยังไม่อนุมัติ  ต้องมาทบทวนในเรื่องการตีพิมพ์  เกณฑ์ที่แจ้งไปนั้นปัญหาคือราชภัฏ
ตีพิมพ์กันเอง  สภาวิชาการได้เสนอไปหลายครั้งแล้ว  ว่าการตีพิมพ์ต้องเป็นวารสารที่ได้รับการรับรอง  
แสดงให้เห็นถึงความไม่มีคุณภาพ  ขอให้สํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาต้องรีบดําเนินการแก้ปัญหา
เหล่าน้ี  เพราะจะส่งผลให้นักศึกษา  ต้องแจ้งให้นักศึกษาด้วยว่าหากไม่ได้รับการตีพิมพ์อาจทําให้นักศึกษา
ไม่จบการศึกษาได้  ในการประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาคร้ังต่อไปขอให้วาระเรื่องดังกล่าวเข้าด้วย    
เพ่ือกําหนดให้นักศึกษาว่าต้ังแต่รุ่นไหนที่จะใช้มาตรการตามที่ได้นําเรียนให้รับทราบถึงปัญหา 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ   

 

ระเบียบวาระท่ี 4.10.3  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
1. วันที่ 8 พฤษภาคม 2556 จะมีการประชุมสภาวิชาการ  และจะมีประชุมสภา

มหาวิทยาลัยในวันที่  15 พฤษภาคม  2556 วาระสําคัญคือแต่งต้ังรักษาการอธิการบดี  รองอธิการบดี 
เน่ืองจากหมดวาระในวันที่  24  พฤษภาคม  2556  ตามที่ได้มีคําสั่งแต่งต้ังผู้รักษาราชการแทนคณบดี  
มีประเด็นในเรื่องการทําหลักสูตรบางส่วนตามที่ได้ประสานงานในเบ้ืองต้นแล้ว  วันที่ 8 พฤษภาคม 
2556 ช่วงบ่ายจะเชิญประชุมเพ่ือหารือ   
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2. นักศึกษาจีนจะเดินทางมาในเดือนมิถุนายน 2556  หลักสูตรการท่องเที่ยวในเดือน
มิถุนายนต้องเตรียมการ  และอาจจะเปิดรับสมัครไม่ตรงกับรอบปกติ  ส่วนหน่ึงคือสาขาการท่องเที่ยว  
สาขาภาษาอังกฤษ จะต้องมี เน่ืองจาก 2+2  ได้หารือไว้แล้ว  ส่วนอ่ืนไม่ว่าจะเป็นคณะครุศาสตร์และ
คณะวิทยาศาสตร์ขอให้ดําเนินการไปสมํ่าเสมอ แต่ลําดับการเข้าสู่สภามหาวิทยาลัยอาจจะไม่เท่ากัน   
  

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 4.10.4   เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
- ไม่มี - 

  

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
- ไม่มี - 

 

ระเบยีบวาระท่ี 4.10.5  เรือ่งนําเสนอเพือ่ทราบจากรองอธิการบดฝ่ีายกิจการนกัศึกษา 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
- ไม่มี - 

  

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
- ไม่มี - 

 

ระเบียบวาระท่ี 4.10.6  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
1. จากการประชุมแทนอธิการบดีที่ศาลากลางจังหวัด ระหว่างวันที่ 17-20 พฤษภาคม 

2556 ผู้ ว่าราชการพระนครศรีอยุธยาจะเชิญศาลเอกอัครราชทูตจากประเทศอิหร่านมาเปิด            
ศูนย์อิสลามศึกษาของมหาวิทยาลัย  แต่ยังไม่มีกําหนดการที่ชัดเจน  มหาวิทยาลัยได้เตรียมการไว้
เรียบร้อยแล้ว 

2. วันที่ 21 – 23 พฤษภาคม 2556  งานเฉลิมฉลอง 200 ปี ลัทธิสยามวงศ์ที่ประเทศไทย
ส่งพระอุบาลีไปเผยแพร่ที่ประเทศศรีลังกา  ในงานน้ีมหาวิทยาลัยมีกิจกรรมต่างๆ  และผู้ว่าราชการ
จังหวัดได้สั่งปิดถนนปรีดีพนมยงค์จากส่ีแยกจิระศาสตร์ถึงศาลากลางเก่า  และในช่วงกลางคืนจะย้าย
ตลาดนัดที่ริมคลองมะขามเรียงมาไว้ที่น่ีเป็นเวลา 7 – 10 วัน  มีการประดับไฟตลอดแนว  และมีอุโมงค์
ไฟ  ซึ่งบริษัทออแกไนส์เซอร์ได้เสนองบประมาณให้กับจังหวัดมากกว่า 2 ล้านบาท  ส่วนมหาวิทยาลัยได้
เตรียมซื้อธงชาติ  ธงธรรมจักร  ธงศาสนาพุทธที่ใช้ในประเทศอินเดีย  ประเทศศรีลังกาและประเทศจีน  
สําหรับการเดินทางอาจารย์และบุคลากรที่จะใช้เส้นทางในตอนกลางคืนก็ให้เลี้ยวทางจิระศาสตร์เพ่ือเข้า
ประตูด้านข้างได้ 
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 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 4.10.7   เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ
และตรวจสอบภายใน 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
  ตามท่ีได้รับมอบหมายเร่ืองการแต่งต้ังขอมูลรับส่งงานในหน้าที่ราชการ  คําสั่งมหาวิทยาลัย
ที่ 318  ให้ส่งภายในวันที่ 5 พฤษภาคม  2556 และรายงานผลให้แล้วเสร็จภายในวันที่  12  พฤษภาคม 
2556 แต่ของผู้อํานวยการกองกลางแจ้งว่าให้รวบรวมให้แล้วเสร็จภายในวันที่  9  พฤษภาคม 2556       
ซึ่งจะเห็นว่าคําสั่งขัดแย้งกับคําสั่งของมหาวิทยาลัย  ขอให้ช่วยปรับด้วย  หน่วยตรวจสอบภายใน        
ซึ่งเป็นกรรมการและเลขานุการเกรงว่าจะรวบรวมข้อมูลให้ไม่ทันภายในวันที่  12 พฤษภาคม  2556 
 ประธาน  กล่าวว่า  ขอให้คณบดีรักษาราชการแทนคณบดี  ทุกท่านช่วยเร่งรัดการดําเนินงาน
โดยประสานงานกับหัวหน้าสํานักงานให้เร่งรัดดําเนินการให้เรียบร้อย  โดยให้คณบดีท่านเดิมมี         
การลงนามมอบ  และผู้รักษาราชการแทนคณบดีเป็นผู้รับมอบ  และฝ่ายเลขานุการจะมีการนัดประชุม
อีกคร้ังหน่ึง    
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
  รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องนําเสนอเพื่อพิจารณา 
 

ระเบียบวาระท่ี 5.1  ขอความเห็นชอบระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา      
ว่าด้วย การบริหารจัดการเงินรายได้มหาวิทยาลัย  

 สาระสําคัญโดยย่อ 
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 7/2556  มอบหมาย          

ให้ผู้อํานวยการกองกลางทบทวน (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การเบิก
จ่ายเงินและการเก็บรักษาเงินรายได้ตลาดนัด พ .ศ . . . . โดยยึดระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา  ว่าด้วย  การบริหารจัดการเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2548 และระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ว่าด้วย  เงินสวัสดิการและการจ่ายเงินสวัสดิการ พ.ศ.2550 
เป็นแนวทางในการปรับปรุงร่างระเบียบเก่ียวกับการจ่ายเงินและการเก็บรักษาเงินรายได้ตลาดนัด      
ให้ถูกต้องตามระบบทางราชการตามท่ีสํานักงานตรวจเงินแผ่นดินได้เสนอโดยใช้หลักการเดียวกัน       
กับระเบียบกระทรวงการคลังกําหนด  และหาข้อมูลจากมหาวิทยาลัยอ่ืนเทียบเคียง 

นางสุนทรี  โพธิกุล  กล่าวว่า  คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยได้ให้ข้อเสนอแนะว่า
ประเภทรายได้ที่มาน้ัน  มาจากหลายสถานท่ีไม่ได้มาจากตลาดนัดแห่งเดียว  ได้มาจากการใช้สถานที่
ของมหาวิทยาลัย  การใช้ที่ราชพัสดุ  เงินรับฝาก  ดอกเบ้ีย  การใช้บริการสถานที่ตู้ ATM   ตู้ช่ังนํ้าหนัก  
จึงได้ปรับเปลี่ยนจากเงินรายได้ตลาดนัดมาเป็นเงินรายได้  เน่ืองจากเงินที่ได้รับมาจากหลายแหล่งไม่
ได้มาจากตลาดนัดเพียงอย่างเดียว 



 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  คร้ังที่  9/2556 

 

[2-13] 

ประธาน  กล่าวว่า  สาเหตุที่ต้องจัดทําระเบียบฉบับน้ีขึ้นมาเน่ืองจากสํานักงานตรวจ     
เงินแผ่นดิน (สตง.) ได้เข้ามาตรวจสอบ  เดิมเรียกว่าเงินสวัสดิการที่ได้มาจากตลาดนัด  และมีการใช้จ่าย
แยกต่างหากไม่ได้นําเข้าระบบปกติ  เช่น  งานกุศล หรืองานฌาปนกิจก็ใช้ในส่วนน้ี  แต่เน่ืองจาก
รายจ่ายบางอย่างไม่ได้มีระเบียบ  เช่น  ค่าช่วยงานศพ  เลยต้องจัดทําระเบียบน้ีขึ้นมาเพ่ือให้สามารถ
จ่ายได้ถูกต้องมีระเบียบรองรับ  และในการจัดตลาดนัดมีวัตถุประสงค์ไม่ใช่เพ่ือเชิงธุรกิจ  หากเป็นธุรกิจ
รายได้ต้องส่งคืนคลัง  สิ่งที่ทําต้องเป็นการบริการ  เงินที่เรียกเก็บต้องเรียกว่าค่าบํารุงสถานที่  หากมี   
คําที่บ่งบอกถึงการแสวงหาผลประโยชน์อาจจะต้องเข้าสู่ระบบภาษี  หรือส่งคืนคลัง  การออกระเบียบน้ี
ต้องไม่ขัดกับระเบียบอ่ืนที่ใหญ่กว่า เช่น ระเบียบกระทรวงการคลัง  พระราชบัญญัติอ่ืน ๆ   หากผู้ร่าง
ทําตามหลักน้ีแล้วก็ไม่มีปัญหา  แต่มีรายละเอียดมากอาจจะไม่สามารถวิเคราะห์ได้ทั้งหมด  ได้รับการ
แนะนําจากสํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ว่าการจ่ายเงินใด ๆ ก็ต้องมีอยู่ในแผน  หากถึงเวลาแล้ว
ไม่ใช้ก็สามารถขออนุญาตเปลี่ยนแปลงได้  ในทุก ๆ ปีต้องจัดทําโครงการ  

นางสาววนิดา อินทรลักษณ์ กล่าวว่า  เงินรายได้  และเงินงบประมาณรายจ่าย  น่าจะเป็น
เงินรายจ่าย  จํานวนเงินที่อนุญาตให้จ่ายหรือก่อหน้ีผูกพัน  กรณีน้ีไม่น่าจะก่อหน้ีผูกพันได้เกิน 1 ปี 
หรือไม่น่าจะก่อหน้ีผูกพันได้  

ผศ.ดร.วิมลพรรณ  รุ่งพรหม  กล่าวว่า  ขอให้ดูในเรื่องการใช้ภาษาอาจจะผิดความหมาย  
รายจ่ายทั้งหมดครอบคลุมหรือไม่เพ่ือจะได้ใช่จ่ายได้คล่องตัว  การเก็บรักษาเงินรายได้ที่มหาวิทยาลัย
จัดเก็บให้นําส่งงานการเงินและบัญชีให้เป็นผู้รับผิดชอบเขียนให้สอดคล้องกัน  การให้อํานาจอธิการบดี
ควรจะมีแต่งต้ังคณะกรรมการชุดหน่ึงขึ้นมาบริหารหรือไม่   

ประธาน กล่าวว่า  เจตนาของการมีระเบียบว่าด้วยการบริหารจัดการเงินรายได้
มหาวิทยาลัย เพ่ือให้การใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ไม่มีระเบียบรองรับให้มีระเบียบขึ้นมาเพ่ือรองรับแต่ต้องไม่ขัด
กับระเบียบใหญ่  การใช้จ่ายใดๆ ถ้าทําเป็นแผนการใช้จ่ายงบประมาณก็จะเข้าสู่ระบบ ให้ประมาณการ
หรือและคาดการณ์ไว้ก่อน  การสร้างระเบียบต้องไม่ยุ่งยากเกินไปให้สามารถอํานวยความสะดวก        
ให้ผู้ปฏิบัติแต่ต้องไม่ขัดกับระเบียบ   

นางสาววนิดา  อินทรลักษณ์  กล่าวว่า  ในหน้า 2  ไม่แน่ใจว่าจุดประสงค์ของร่างเพ่ือที่จะ
ใช้เป็นเงินรายได้ตลาดนัด  ข้อ 6 เงินรับฝากจะมีหรือไม่  ถ้าในระบบของงบประมาณน้ันมี  แต่ถ้าเป็น
เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยไม่น่าจะมี  หากนํามาจากระเบียบของกระทรวงการคลังก็น่าจะให้เหมาะสม
กับระเบียบน้ีด้วย 

ดร.พรเทพ  รู้แผน กล่าวว่า  เงินรายได้จากสวัสดิการตลาดนัดไม่ใช่แค่เงินตลาดนัด       
ควรเขียนให้ครอบคลุม  การบริหารจัดการเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยให้เริ่มต้ังแต่เงินที่เข้ามา       
หมวดเงินรายได้หมายถึงอะไร  คือเงินที่ได้มาจากการเก็บค่าบํารุงสถานที่ การให้บริการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
จากสินทรัพย์ของมหาวิทยาลัย  ไม่ใช่เงินบํารุงการศึกษา  ไม่ใช่เงินงบประมาณแผ่นดิน จะไม่เข้าเงิน   
รับฝาก  เพราะเงินที่ไม่ใช่การเช่าสถานที่คนละส่วนกัน  ให้ตัดออกไปไม่เก่ียวข้อง  ที่มาของเงินรายได้มา
จากการเก็บค่าธรรมเนียมให้ครอบคลุม กรณีที่คาดการณ์ว่าจะเกิดลักษณะอ่ืน ๆ ด้วย  หมวดการเก็บ
รักษา  หลังจากน้ันถึงจะใช้ ควรจะจัดเรียงหมวดของการใช้ให้ถูกต้อง  การจ่ายเงินรายได้ให้จ่ายในกรณี
ใดบ้าง  บริหารจัดการต้ังแต่การได้มา  แล้วนํามาเก็บรักษาไว้  และเป็นหมวดการจ่ายกรณีใดบ้าง      
เงินที่เป็นปัญหาที่ใช้ตามระเบียบปกติไม่ได้  กรณีรายจ่ายที่ไม่อยู่ในระเบียบของกระทรวงการคลังต้องใช้
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งบประมาณแผ่นดิน  ส่วนใหญ่ต้องไม่เป็นการหากําไร  แต่เพ่ือเป็นการพัฒนาบุคลากร  และเป็น
ประโยชน์แก่นักศึกษา  ค่าตอบแทนต่าง ๆ จ้างเก็บขยะจริงๆ แล้วสามารถต้ังเป็นงบประมาณแผ่นดิน  
จ้างเหมาบริการ แต่ถ้าเป็นการจ้างที่เก่ียวกับเงินรายได้คือจ้างทําความสะอาดตลาดนัดแบบน้ีทําได้   

ผศ.ดร.วิมลพรรณ  รุ่งพรหม  กล่าวว่า  ควรมีคณะกรรมการบริหารเงินรายได้  เพ่ือให้มี
อํานาจหน้าที่ในการดําเนินการในเรื่องน้ีเหมือนมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ      

ดร.ชิดชัย  สน่ันเสียง  กล่าวว่า ควรทําให้เกิดความรอบคอบ  ให้ไปดําเนินการปรับแก้ตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และให้รองอธิการบดีฝ่ายบริหารควบคุมดูแล   

 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
เห็นชอบในหลักการ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย       

การบริหารจัดการเงินรายได้มหาวิทยาลัย โดยมอบหมายรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  กองนโยบายและ
แผน และหน่วยตรวจสอบภายใน แต่งต้ังคณะทํางานเพ่ือดําเนินการปรับปรุงแก้ไขและใช้งาน  โดยไม่ขัด      
กับระเบียบอ่ืน  ก่อนนําเข้าคณะกรรมการร่างกฎ ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 
 

ระเบียบวาระท่ี 5.2   ขอความเห็นชอบในหลักการโครงการงบประมาณรายจ่ายใน     
การดําเนินงานของศูนยฝึ์กปฏิบตัิการวิชาชีพธุรกิจ (อาคาร      
สวนหลวง) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
ศูนย์ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ (อาคารสวนหลวง) เสนอกรอบวงเงินงบประมาณ        

ตามแผนพัฒนาศูนย์ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ ต่อเน่ือง 3 ปี ต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ .2556            
ถึงปีงบประมาณ พ.ศ.2558 

ผศ.ดร.วิมลพรรณ  รุ่งพรหม  กล่าวว่า  ขอให้แก้ไขส่วนของหลักการและเหตุผลใหม่   
ไม่ใช่ประวัติโดยสังเขป  และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับให้เน้นนักศึกษา  วัตถุประสงค์เน้นฝึก
ประสบการณ์ในหลาย ๆ สาขาวิชาให้มีความชัดเจนไม่ใช่เพียงสาขาวิชาการท่องเที่ยว   และเป็นการฝึก
ประสบการณ์ให้แก่นักศึกษา รายได้จุดคืนทุนคุ้มทุนเป็นเรื่องรอง  ผลที่คาดว่าจะได้รับต้องปรับปรุง  
ตัวช้ีวัด  งบประมาณของเดิมที่มีต้องเพ่ิมหรือแก้ไข  ต้องมีรายละเอียดให้ครบถ้วนประกอบพิจารณา  
การขอเสนออนุมัติงบประมาณยอดท้ังหมด 2,280,864 บาท ต้องนําเข้าสภามหาวิทยาลัยขอให้เตรียม
ข้อมูลการดําเนินการในปีที่ผ่านมา  ให้ปรับแก้โครงการ  และทําบันทึกเข้าสภามหาวิทยาลัย 

ดร.พรเทพ  รู้แผน กล่าวว่า แผนงบประมาณรายจ่ายที่จะเสนอในปี 2556 ได้มีการประชุม
ของคณะกรรมการอํานวยการและเสนอความคิดเห็นแล้วหรือไม่  ที่มีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกร่วมประชุม 
กรณีที่ต้องนําเร่ืองน้ีเข้าสภามหาวิทยาลัยจะได้แจ้งว่าได้ผ่านกรรมการชุดน้ีแล้ว  เพ่ือสร้างความ
น่าเช่ือถือ  ในเรื่องการดําเนินการแผนการดําเนินงานน้ันมีความเสี่ยง  ต้องหาเงินเพ่ือจ่ายในส่วนน้ี    
ควรจะปรับลดหรือไม่  เช่นค่าตอบแทนกรณีที่บริหารจัดการต้องมีการทํางานโดยไม่ต้องจ่ายเพ่ิมได้
หรือไม่  แต่ถ้าต้องทําเพ่ิมตามเวลาปกติก็ต้องจ่ายเพ่ิม  หากมีศูนย์ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจและ        
มีนักศึกษามาฝึกจะลดต้นทุนการจ้าง  ได้หรือไม่  มีข้อมูลหรือไม่  เพราะขณะน้ีมหาวิทยาลัยต้องแบกรับ
ความเสี่ยงมาก  ให้ดูว่าสามารถลดต้นทุนได้หรือไม่ 

ประธาน  กล่าวว่า  ในช่วงปรับปรุงก็ต้องปิดสถานที่บางส่วน  ควรหาแนวทางวางแผน      
ซึ่งจะกระทบกับความเสี่ยง  ประมาณการที่ต้ังไว้ก็จะมีผลกระทบสูง 



 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  คร้ังที่  9/2556 

 

[2-15] 

ผศ.ดร.วิมลพรรณ  รุ่งพรหม  กล่าวว่า  ได้ผ่านกองนโยบายและแผนตรวจสอบแล้วหรือไม่  
นางสาววนิดา   อินทรลักษณ์   กล่าวว่า   ค่าสาธารณูปโภคควรเป็นร้อยละ  10              

ของงบประมาณรายได้ 
 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
เห็นชอบในหลักการกรอบวงเงินงบประมาณตามแผนพัฒนาศูนย์ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพ

ธุรกิจ ต่อเน่ือง 3 ปี ต้ังแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ถึงปีงบประมาณ พ.ศ.2558 โดยให้ปรับปรุงโครงการ
และนําเข้าคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน (ก.บ.ง) ต่อไป 
 

ระเบียบวาระท่ี 5.3 ขอความเห็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณตามแผนพัฒนาศูนย์ฝึก
ปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ ต่อเนื่อง 3 ปี ตั้ งแต่ปีงบประมาณ       
พ.ศ.2556 ถึงปีงบประมาณ พ.ศ.2558  

 สาระสําคัญโดยย่อ 
ศูนย์ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ (อาคารสวนหลวง) เสนอโครงการงบประมาณรายจ่าย     

ในการดําเนินงานของศูนย์ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ (อาคารสวนหลวง)  ประจําปีงบประมาณ        
พ.ศ.2556 

ผศ.ดร.วิมลพรรณ  รุ่งพรหม  กล่าวว่า  ขอให้นําโครงการกลับไปทบทวนก่อน  และหา
ข้อมูลเพ่ิมเติม  กรณีที่อธิการบดีให้แนวคิดมาน้ันต้องปรับโครงการให้ครบถ้วนถูกต้อง  เขียนให้ชัดเจน
และสามารถดําเนินการได้จริง 

ดร.พรเทพ  รู้แผน  กล่าวว่า  ต้ังงบประมาณไว้ปีแรก 7 ล้านกว่าบาท  ระบบนํ้า ค่าไฟ      
ส่วนไหนมีปัญหาคือการปรับปรุงขั้นต้น  สิ่งที่ต้องทําควบคู่กันไปคือแผนธุรกิจ  ระหว่างที่รองบประมาณ 
10 ล้าน เพ่ือมาปรับปรุงชุดใหญ่  เบ้ืองต้นที่ต้องปรับคือรูปลักษณ์อาคารไม่เป็นที่ดึงดูดใจ  จะได้ทําส่วน
น้ีก่อน  ควบคู่กับแผนการสร้างรายได้  แผนธุรกิจว่าจะโปรโมทอย่างไรเพ่ือดึงดูดใจลูกค้า  หากบริการดี
จะได้ปรับราคาให้สูงขึ้น เพ่ือเพ่ิมคุณภาพการให้บริการ 

ประธาน  กล่าวว่า โครงการปรับปรุงคงต้องปรับแก้ไขว่าจะใช้เงินเท่าไหร่จากแหล่งใด    
หรือเมื่อไหร่ที่ต้องดําเนินการเพราะเป็นแผนพัฒนาอยู่แล้ว  ปัญหาคือเงินเก็บคงเหลือจํานวน 9 ล้านกว่า
บาท หากใช้ไปในครั้งแรกทั้งหมด 7 ล้านกว่าบาท  ผลปรากฏว่าไม่ได้เงินตามเป้าหมายแล้วมีรายจ่าย
เกิดขึ้น แต่หากมีเงินเก็บคงอยู่ก็จะสามารถดึงเงินเก็บมาใช้ได้บ้าง  

นางเบญญาภา  สอนพรม  กล่าวว่า  หน้า 6 ในโครงการขอความเห็นชอบกรอบวงเงิน 
กิจกรรมท่ี 1 สร้างมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ (อาคารสวนหลวง) 
ทั้งหมด 5 รายการ รายการที่ 1 ฝึกอบรมและศึกษาดูงานอาจจะไม่จําเป็น ที่เหลือ ณ ปัจจุบันใช้ไม่ได้   
ทุกอย่าง ต้ังแต่รายการที่ 1.2- 1.5 ถ้าจะให้ปรับก็ขอให้ปรับในรายการจําเป็นเร่งด่วน จํานวน 
1,280,000 บาทได้หรือไม่ 

ดร.พรเทพ  รู้แผน  กล่าวว่า  เห็นด้วยกับแนวคิดน้ี  การปรับปรุงห้องพักเพ่ือเพ่ิมโอกาส
ทางการแข่งขันจะแข่งขันกับใคร  ซึ่งไม่จําเป็นต้องเร่งรีบดําเนินการ  ต้องจัดความสําคัญว่าสิ่งใดควรทํา
ก่อนหรือหลัง  หากปรับภูมิทัศน์ดีแล้วก็ทําแผนธุรกิจ  ในปีต่อไปก็ทํางบประมาณแบบก้าวกระโดดเลย
ถึงจะถูกต้อง 
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ประธาน  กล่าวว่า  งบดําเนินงานน้ันเห็นชอบไปแล้ว  ส่วนงบพัฒนาให้เสนอโครงการ
พัฒนาศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  โครงการระยะ 3 ปี  โดยปีที่ 1 เป็นงานที่เร่งด่วนจะขออนุมัติกรอบ
แต่เสนอไป 3 ปีให้เห็นภาพรวม  การนําเสนอสภามหาวิทยาลัยคราวนี้เพ่ือขออนุมัติเงินในระยะที่ 1    
คือระยะเร่งด่วน ซึ่งปี 2556 เหลืออีกไม่ก่ีเดือน  จะเหมาะสมในการใช้เงินล้านกว่าบาท 

ดร.ชิดชัย  สน่ันเสียง  กล่าวว่า  ห้องพักจํานวน 20 ห้อง หากทําพร้อมกัน  จะต้องปิด
โรงแรมก่ีวัน  อาจจะแยกทําเป็นระยะ ๆ น่าจะดี 

ดร.พรเทพ  รู้แผน  กล่าวว่า  ห้องพักจะปรับให้ดีขึ้นได้อย่างไรก็ตาม  กลุ่มลูกค้าที่มาใช้
บริการห้องพักของโรงแรมเป็นกลุ่มเดิมเพราะราคาแบบน้ีถึงได้มา  เห็นด้วยที่จะปรับภูมิทัศน์รอบนอก 
และค่อยปรับแผนธุรกิจ 

ผศ.ดร.วิมลพรรณ  รุ่งพรหม  กล่าวว่า  คําว่าการปรับปรุงภาพลักษณ์คืออะไรต้องดูให้ดี  
ลําดับการดําเนินการต้องเรียงลําดับให้เห็นชัดเจน   

นายสุนทร  โภชฌงค์  กล่าวว่า ในปี 2556  ควรจะทําในสิ่งที่จําเป็นก่อน  เช่น ห้องอาหาร 
ห้องจัดเลี้ยง  กล้องวงจรปิด  ระบบโทรศัพท์  อินเทอร์เน็ต  แต่ห้องพักยังพอใช้ได้ควรจะดําเนินการ
ภายหลังได้ 

ประธาน  กล่าวว่า  ในปีแรกให้เสนอเฉพาะในส่วนที่จําเป็นก่อน  และไม่กระทบกระเทือน
ต่อการดําเนินการ 

นางเบญญาภา  สอนพรม  กล่าวว่า  ข้อมูลที่นํามาพิจารณาว่าเหตุใดที่ต้องปรับปรุงห้อง  
เป็นข้อมูลจากลูกค้าที่เข้ามาพัก  จะมีลูกค้าที่มาพักเป็นกลุ่มหรือกรุ๊ปทัวร์ซึ่งโรงแรมไม่มีห้องพัก  จึงคิด
ว่าจะทําการปรับปรุงห้องเด่ียวให้เป็นห้องพักเป็นกลุ่มหรือครอบครัวได้  เพ่ือเพ่ิมโอกาสทางการแข่งขัน   

 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
เห็นชอบในหลักการโครงการงบประมาณรายจ่ายในการดําเนินงานของศูนย์ฝึกปฏิบัติการ

วิชาชีพธุรกิจ (อาคารสวนหลวง) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556  โดยใช้นําเข้าคณะกรรมการบริหาร
งบประมาณและการเงินก่อนเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป    

  

ระเบียบวาระท่ี 5.4 ขอความ เ ห็นชอบ  (ร่ า ง )  ระ เบี ยบมหาวิ ทยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย เบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. ...  

 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
การปรับปรุง  แก้ไขการกําหนดอัตราเบ้ียประชุมกรรมการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา  ให้มีความเหมาะสม  สอดคล้องกับสภาพการณ์ปัจจุบัน  โดยให้ใช้หลักการเดียวกันกับ
ระเบียบของกระทรวงการคลังกําหนด และหาข้อมูลจากมหาวิทยาลัยอ่ืนเทียบเคียง  เพ่ือนําเสนอมหาวิทยาลัย 

ค่าเบ้ียประชุมของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย  จะมีบางส่วนที่มีปัญหาคือค่าพาหนะ       
ในการไปรับกรรมการ  จึงขอปรับอัตราค่าเบ้ียประชุมใหม่  และจ่ายค่าพาหนะในลักษณะเหมาจ่าย   

ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม  กล่าวว่า  ควรนําคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการมา
รวมด้วย  มีกรรมการบางท่านต้องเดินทางมาทางเครื่องบินให้รวมด้วย  ในการจ่ายค่าเบ้ียประชุมตาม
ระเบียบเบิกได้ 800 บาท แต่จ่ายจริงแล้วจ่าย 8,000 บาท เกรงว่าจะจ่ายไม่ได้  การทํางานของ
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เจ้าหน้าที่ตัวอย่างเช่นเจ้าหน้าที่สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้องละจากงานปกติที่
ทํางานและทํางานหนัก  ในส่วนของการถ่ายทอดสด  ส่วนเจ้าหน้าที่ของสภามหาวิทยาลัยที่ได้รับ
ค่าตอบแทน การประชุมสภาเป็นงานที่หนัก  ใช้เวลาและความรับผิดชอบมากรวมถึงขั้นตอนการ
ดําเนินงานที่มีความยุ่งยาก  และมีกระบวนการมาก  จะเห็นว่ามีงานที่ต้องดําเนินการมากและได้รับ
มอบหมายเพ่ิมเติมจากการประชุมปกติเป็นการประชุมองค์คณะบุคคลต่าง ๆ  การจัดอาหารและ
เครื่องด่ืมก็เป็นงานหนัก  การทํางานมีกระบวนการพอสมควร  อยากให้ทบทวนและต้ังคําสั่งผู้มา
ช่วยงานให้ชัดเจน  เจ้าหน้าที่ของกลุ่มงานกิจการคณะกรรมการก็ขอให้ผู้อํานวยการไปทบทวนว่ายังไง  
กรณีกรรมการสภามหาวิทยาลัยเดินทางไปต่างประเทศขอให้เขียนรองรับไว้ด้วย  คณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลจะมีค่าเบ้ียประชุมและค่าตอบแทนให้ด้วยหลังจากการดําเนินการเสร็จสิ้น
แล้ว   

ประธาน  กล่าวว่า  ฉบับน้ีเฉพาะสภามหาวิทยาลัย  ขอให้ครอบคลุมคณะกรรมการชุดอ่ืน
ด้วย  และค่าพาหนะแบ่งเป็น 2 กรณี คือ กรณีเหมาจ่าย  และกรณีมหาวิทยาลัยจัดการให้ก็ให้จ่ายเท่าที่
จ่ายจริง 

ดร.พรเทพ  รู้แผน  กล่าวว่า เงินที่จะเบิกค่าเบ้ียประชุมซึ่งเขียนไว้ว่าเป็นเงินนอก
งบประมาณ คือ เงินบํารุงการศึกษา  ต้องมีการกําหนดค่าเบ้ียประชุมให้ครบตามองค์คณะที่จะจ่าย  
หากจะต้ังเป็นงบประมาณแผ่นดินก็ได้  เจตนาของการเบิกจ่ายค่าเบ้ียประชุมน้ีเป็นการเพ่ิมเติม หรือใช้
ระเบียบน้ีโดยไม่ต้องใช้งบประมาณแผ่นดิน  โดยหลักการประชุมตามกฎหมายเบิกงบประมาณจาก
งบประมาณแผ่นดินได้  ขอให้ชัดเจนว่าต้ังขึ้นมาเพราะเป็นคณะกรรมการท่ีอยู่นอกกฎหมายหรือไม่  
หรืออยู่ในกฎหมายแต่การเบิกจ่ายตํ่าต้องการจะกําหนดให้สูงขึ้นเลยมาเขียนระเบียบเพ่ิมเติม  สามารถที่
จะเบิกจากเงินงบประมาณส่วนหน่ึงแล้วเบิกจากตรงน้ีอีกส่วนหน่ึงก็สามารถทําได้ และในส่วนของ
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานคิดว่าถ้าเป็นการทํางานปกติ  ไม่มีที่ไหนจะจ่ายเงินให้  ยกเว้นการประชุมน้ันเป็น
การประชุมนอกเวลาราชการก็เบิกเป็นค่าตอบแทนนอกเวลาให้  ค่าพาหนะหากไม่มั่นใจก็ให้เขียนเป็น
ประกาศได้โดยอธิการเป็นผู้รักการตามระเบียบน้ีก็ออกประกาศก็จะครอบคลุมตามที่ต้องการ 

นางสุนทรี  โพธิกุล  กล่าวว่า  เดิมมีการจ่ายด้วยเงินตลาดนัด  เพ่ิมเติมให้เจ้าหน้าที่ทํางาน
เพ่ิมขึ้นเป็นประกาศออกมา 

ประธาน  กล่าวว่า  ระเบียบฉบับน้ีให้ระบุกรรมการที่จ่ายค่าเบ้ียประชุมให้ครบถ้วน  และ
ค่าพาหนะ  ค่าใช้จ่ายการประชุมอ่ืนให้เป็นไปตามประกาศเพ่ือให้สามารถขับเคลื่อนได้ อัตราค่าเบ้ีย
ประชุมให้เทียบเคียงจากแหล่งอ่ืนด้วย  

 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
เห็นชอบในหลักการ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ว่าด้วย     

เบ้ียประชุมกรรมการ พ.ศ. ... โดยมอบหมายรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและกองนโยบายและแผนไป
ตรวจสอบแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยก่อนนําเข้าคณะกรรมการร่างกฎ 
ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับของมหาวิทยาลัยฯ ต่อไป 

 
 



 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  คร้ังที่  9/2556 

 

[2-18] 

ระเบียบวาระท่ี 5.5 ขอความเห็นชอบ  (ร่ าง) โครงการและอนุ มัติ งบประมาณ             
ในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการศึกษานานาชาติ  

 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศนโยบายเก่ียวกับการจัดการศึกษานานาชาติ  โดยให้แต่ละคณะ    

มีหลักสูตรนานาชาติเพ่ือรองรับการจัดการศึกษา  จึงต้องมีโครงการพัฒนาหลักสูตรนานาชาติ  งบประมาณ 
จํานวน 827,200 บาท ส่วนใหญ่เป็นการแปลเอกสารหลักสูตร  การวิพากษ์หลักสูตร  เพ่ือสนับสนุน
บรรยากาศความเป็นนานาชาติ และทุนการศึกษา  

 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
เห็นชอบ (ร่าง) โครงการและอนุมัติงบประมาณในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการศึกษา

นานาชาติ ตามท่ีเสนอและนําเสนออธิการบดีเพ่ือขออนุมัติใช้จ่ายงบประมาณต่อไป  
 

ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องอ่ืน ๆ 

ระเบียบวาระท่ี 6.1 กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  ครั้งท่ี 9/2556 

สาระสําคัญโดยย่อ 
ตามที่ได้กําหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบ.) ครั้งที่ 9/2556  

ในวันอังคารที่  21  พฤษภาคม  พ.ศ. 2556 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 2 มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  จึงขอเรียนเชิญคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยทุกท่าน เข้าร่วมประชุม
โดยพร้อมเพรียงกัน ตามวันและเวลาดังกล่าว 

 

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
     รับทราบ 

 
 

เลิกประชุมเวลา เวลา  17.00 น.  

 

 นางนงคราญ คงสมทรง ผู้จดบันทึกการประชุม 
นางสารภี   พูลศิร ิ ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 


