
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ครั้งที่ 3/2555 

[22] 

รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
คร้ังที่ 2/2555 

วันอังคารท่ี 24 มกราคม 2555 เวลา 13.30  16.30 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.วิชชุกร นาคธน คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร กรรมการ 
10. รศ.ดร.นพวรรณ ธีระพันธเจริญ คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กรรมการ 
11. รศ.ลํายอง ปลั่งกลาง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 
12. ดร.พรเทพ รูแผน (แทน) ผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา กรรมการ 
13. ผศ.จินตนา เวชมี ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 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 
5. นางเบญญาภา สอนพรม หัวหนาสํานักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
6. นางวิรินดา มีบํารงุ หัวหนาสํานักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตรฯ 
7. นางอรัญญา จงกลรัตน หัวหนาสํานักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตรฯ 
8. นางสาวเกษรา ศรีวิเชียร หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการสถาบันวิจัยฯ 
9. นางสาวนันทนา แยมบู ผูปฏิบัติงานในหนาที่หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการสํานักวิทยบริการฯ 

10. นางวลัยทิพย พิมพสุธีถิรชา หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
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ผูไมเขารวมประชุม 
1. นางสาวกาญจนา เงินออน หัวหนาสํานักงานคณบดีคณะครุศาสตร ติดภารกิจ 
2. นางสาวณัฐฐิญา แกวแหวน ผูปฏิบัตงิานในหนาทีห่ัวหนาสํานักงานผูอํานวยการ 

สถาบันอยุธยาศึกษา                                      ติดภารกิจ 

เปดประชุม เวลา 13.30 น. 
ประธานพิจารณาจํานวนกรรมการที่มาประชุมและเห็นวาครบองคประชุมแลวจึงเปดการประชุม 

และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ 

ระเบียบวาระที่ 1.1 การเชิญผูอํานวยการกองและหัวหนาสํานักงานของมหาวิทยาลัยเขารวม 
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

สาระสําคัญโดยยอ 
อธิการบดีแจงวัตถุประสงคในการเชิญผูอํานวยการกอง หัวหนาสํานักงาน ของมหาวิทยาลัย 

เขารวมประชุมในวันนี้ดวยเพื่อแลกเปลี่ยนขอมูลและความเห็นเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิบัติงานใน 
มหาวิทยาลัย 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 

รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 1.2 ขอมูลสภาพความตองการและการปฏิบัติงานตามมาตรฐานกําหนด 
ตําแหนง 

สาระสําคัญโดยยอ 
อธิการบดีไดทํ าบันทึกขอความและแบบสอบถามเกี่ ยวกับสภาพความตองการ 

และการปฏิบัติงานตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงของผูบริหารระดับผูอํานวยการกอง หรือเทียบเทา ซึ่ง 
ในที่นี้คือผูอํานวยการกองจํานวน 4 ทาน หัวหนาสํานักงานคณบดีจํานวน 4 ทาน หัวหนาสํานักงาน 
ผูอํานวยการจํานวน 2 ทาน รวมทั้งผูปฏิบัติงานในหนาที่หัวหนาสํานักงานอํานวยการ รวมทั้งสิ้น 
จํานวน 12 ทาน ซึ่งจากการสํารวจโดยแบบสอบถามจํานวน 4 ดาน คือ ดานแผนงาน ดานบริหารงาน 
ดานบริหารทรัพยากรบุคคล และดานบริหารทรัพยากรและงบประมาณ  โดยการสอบถามรายการ 
ปฏิบัติงานแตละดาน  จุดประสงคเพื่อรวบรวมขอมูลและความตองการเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของ 
ผูอํานวยการกองและหัวหนาสํานักงานเพื่อนําขอมูลไปปรับปรุงแกไข  และพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพ 
ตอไป โดยใหสงขอมูลเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2555 เรียบรอยแลว 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 1.3 การจัดทําโครงการวิจัยสถาบัน 

สาระสําคัญโดยยอ 
อธิการบดีไดแจงไปยังสถาบันวิจัยและพัฒนาใหจัดทําโครงการวิจัยสถาบันเพื่อใชขอมูล 

จากการศึกษาวิจัยนํามาเปนแนวทางในการปรับปรุง  โดยเฉพาะอยางยิ่งประเด็นเรื่องการพัฒนา 
บุคลากร  ซึ่งไดมีหนังสือแจงไปยังสถาบันวิจัยและพัฒนาใหเปนผูรับผิดชอบโครงการดังกลาว  เพื่อที่ 
จะมีขอมูลในการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาใหมี ศักยภาพใน 
การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพที่สูงยิ่งขึ้นตอไป  ซึ่งอยูระหวางการดําเนินงาน 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 

รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 1.4 การทําบุญประจําปวัดบรมพุทธาราม 

สาระสําคัญโดยยอ 
วันพุธที่ 25 มกราคม 2555 เวลา 08.00 น. มหาวิทยาลัยจัดกิจกรรมทําบุญประจําป 

ณ บริเวณวัดบรมพุทธาราม และขอเชิญคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยทุกทานรวมทําบุญตาม 
วัน เวลา และสถานที่ดังกลาว 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระที่ 2.1 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2555 

สาระสําคัญโดยยอ 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยไดมีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันอังคารที่ 10 มกราคม 2555 ณ หองประชุม 1 อาคาร 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พระนครศรีอยุธยา 

มต/ิความคิดเห็นของท่ีประชุม 

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้ งที่ 1/2555 
โดยไมมีการแกไข
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ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม 

ระเบียบวาระที่ 3.1 รายงานขอมูลการดําเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ครั้งที่ 1/2555 

สาระสําคัญโดยยอ 
เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย นําเสนอขอมูลการดําเนินงานและ 

ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2555 โดยไดแจงและ 
มอบใหหนวยงานและบุคคลที่เกี่ยวของดําเนินการตามมติแลว 

ความเปนมา/เรื่องเดิม/ขอเท็จจริง 
1. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ไดมีมติกําหนดเปนแนวปฏิบัติใหเลขานุการนําเสนอ 

ที่ประชุมเพื่อทราบความคืบหนาหรือขอมูลการดําเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติทุกครั้งโดยบรรจุ 
เปนเรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งกอนดวย 

2. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มีการประชุม ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันอังคารที่ 
10 มกราคม 2555 เวลา 13.30 น. ณ หองประชุม 1 อาคาร 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
โดยมีสาระตามรายงานการประชุมฯ ในระเบียบวาระที่ 2.1 

3. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มีการประชุม ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันอังคารที่ 
10 มกราคม 2555 โดยมอบหมายใหฝายเลขานุการแจงไปยังหนวยงานและบุคคลที่เกี่ยวของปฏิบัติ 
ตามมติที่ประชุมในระเบียบวาระที่ 3.1 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.1 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะครุศาสตร 

สาระสําคัญโดยยอ 

 ไมมี  

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 

 ไมมี 
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ระเบียบวาระที่ 4.2 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

สาระสําคัญโดยยอ 
ผศ.วิชชุกร  นาคธน  รายงาน 
ตามที่ มหาวิทยาลัยไดรับมอบหมายจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปนผูดําเนินการจัดงาน 

แสดงแสง สี เสียง ยอยศยิ่งฟาอยุธยามรดกโลก ประจําป 2554 ซึ่งมหาวิทยาลัยไดมอบหมายให 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรเปนผูจัดการแสดง และในปนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงหลายประการ 
ตัวอยางเชน บทที่ใชสําหรับการแสดงจะเนนในดานของความสัมพันธกับนานาชาติและมีความแปลกใหม 
กวาทุกปที่ผานมา ซึ่งจังหวัดเปนผูกําหนดเพื่อใชจัดแสดง  วิธีการดําเนินการเปลี่ยนแปลงจาก 
ผูรับผิดชอบเพียงคนเดียวเปนในรูปขององคคณะประชุมหารือรวมกัน ในดานเอฟเฟคสําหรับการแสดง 
มีจํานวน 2 บริษัท ที่เสนอตัวและอภิปรายกันอยางกวางขวางจํานวน 23 ครั้ง ไดมีการลงคะแนนเสียง 
8:7 ซึ่งบริษัทที่ไดมากกวาเปนบริษัทใหมถือวาเปนการทํางานในมิติใหมซึ่งมีทั้งขอดีในดานเห็นการ 
เปลี่ยนแปลงวิธีการทําใหมแบบใหมที่เปนระบบที่จะมีตอไปในอนาคต แตมีขอเสียคือมีเวลาจํากัดโดย 
การทํางานเปนองคคณะซึ่งแตละทานมีความเปนอาจารยเทากัน  ดานการสั่งการคอนขางลําบาก 
เนื่องจากใชการประสานงานและมีความคิดเห็นที่หลากหลาย แตกตางกันออกไป ตองใชระยะเวลาใน 
การสรุปขอยุติพอสมควร และนัดหมายบริษัทที่เกี่ยวของทําสัญญาตอไป 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.3 เรือ่งนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดคีณะวิทยาการจัดการ 

สาระสําคัญโดยยอ 
 ไมมี  

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
 ไมมี  

ระเบียบวาระที่ 4.4 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

สาระสําคัญโดยยอ 
 ไมมี  

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
 ไมมี –
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ระเบียบวาระที่ 4.5 เรือ่งนําเสนอเพื่อทราบจากผูอาํนวยการสถาบนัอยุธยาศึกษา 

สาระสําคัญโดยยอ 
ดร.พรเทพ  รูแผน รายงาน 
1. สถาบันอยุธยาศึกษากําหนดจัดงานสัมมนานานาชาติ 500 ป ความสัมพันธสยาม 

ประ เทศไทยกับ โปตุ เ กสและชาติ ตะ วันตก 20542554ในวันที่ 26 27 มกราคม 2555 
ณ อาคาร 100 ป และขอเรียนเชิญทานผูบริหารเขารวมงานดังกลาว 

2. ขอความอนุเคราะหฝายอาคารและสถานที่ จัดเจาหนาที่ซอมประตูทางเขาหองประชุม 
อาคาร 100 ป เนื่องจากผุพังชํารุดเสียหาย 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.6 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

สาระสําคัญโดยยอ 
 ไมมี  

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
 ไมมี  

ระเบียบวาระที่ 4.7 เรื่องนําเสนอเพือ่ทราบจากผูอํานวยการสถาบนัวิจัยและพฒันา 

สาระสําคัญโดยยอ 
ผศ.จินตนา  เวชมี รายงาน 
1. กลาวขอบคุณอธิการบดี  และรองอธิการบดีฝายบริหาร ที่ไดใหความอนุเคราะห 

ขอรางวัลใหญจากนายกเทศมนตรีเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา และผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี 
ที่เอื้อเฟอเจาหนาที่ในการขนยายวัสดุ อุปกรณตาง ๆ สรุปผลนักศึกษาไดจัดงานโดยใชเงินของสํานักงาน 
กองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) จํานวน 17,000 บาท และไดรับบริจาคเพิ่มเติมอีก 
จํานวน 20,000 บาท 

2. การดําเนินการตามที่ไดรับมอบหมายจากอธิการบดี ใหสถาบันวิจัยและพัฒนาดําเนิน 
การศึกษาและวิจัยในการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย ซึ่งอยูระหวางดําเนินการและนําเสนอใน 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในคราวตอไป  เกี่ยวกับ Concept ของการวิจัยและกรอบ 
ความคิดของการวิจัย 

3. ป 2555 สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดจัดสรรงบวิจัยใหกับมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยาจํานวน 600,000 บาท โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาไดคัดเลือกงานวิจัยตาม 
ขอกําหนดที่วางไวจํานวน 5 เรื่อง
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มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.8 เรื่องนาํเสนอเพือ่ทราบจากผูอํานวยการสํานกังานคณะกรรมการบณัฑติศกึษา 

สาระสําคัญโดยยอ 
 ไมมี – 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
 ไมมี  

ระเบียบวาระที่ 4.9 เรื่องนําเสนอเพือ่ทราบจากผูอาํนวยการสํานกังานอธกิารบดี 

สาระสําคัญโดยยอ 

รศ.วันทนีย  แสนภักดี  รายงาน 
สํานักงานอธิการบดี  ไดแจกไดอารี่สําหรับผูบริหารเพื่อใชประโยชนเกี่ยวกับขอมูล 

มหาวิทยาลัยราชภัฏตาง ๆ ได  ทั้งนี้ สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตจัดทําลาชา และมีปญหา 
ในสวนของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมมีการเปลี่ยนแปลงขอมูลบางสวน โดยสํานักงานอธิการบดี 
ไดรับพัสดุเมื่อวันจันทรที่ 9 มกราคม 2555 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.10 เรือ่งนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีและผูชวยอธกิารบดี 

ระเบียบวาระที่ 4.10.1 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝายบริหาร 

สาระสําคญัโดยยอ 

 ไมมี  

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
 ไมมี 
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ระเบียบวาระที่ 4.10.2 เรื่องนําเสนอเพือ่ทราบจากรองอธกิารบดฝีายวางแผนและพฒันา 

สาระสําคัญโดยยอ 

นายจิรศักด์ิ  ชุมวรานนท  รายงาน 
1. รายงานการประชุมรองอธิการบดีที่ดูแลงานดานตางประเทศของสถาบันอุดมศึกษาไทย 

รายละเอียดตามบันทึกขอความกองนโยบายและแผน ที่ ศธ 0550.1.2/088 ลงวันที่ 16 มกราคม 2555 
2. ขอเสนอแนะเชิงนโยบายและแนวทางการจัดต้ังมหาวิทยาลัยของรัฐ โดยการหลอมรวม 

ยุบรวม สถาบันอุดมศึกษา ตามบันทึกขอความสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สํานักนโยบายและ 
แผนการอุดมศึกษา ที่ ศธ 0503(3)/ว 1543 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2554 ตามที่มติ ครม. เห็นชอบในเรื่องของ 
ขอเสนอแนะเชิงนโยบายเกี่ยวกับการจัดต้ังสถาบันอุดมศึกษาแหงใหมซึ่งตอไปนี้ สํานักงานคณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา ภายใตกระทรวงศึกษาธิการ จะไมมีการพิจารณาโดยใชนโยบายเกี่ยวกับการจัดตั้ง 
สถาบันอุดมศึกษาแหงใหม ใหใชแนวทางยุบรวม 

3. งบประมาณในดานวิทยาศาสตร กองนโยบายและแผนไดจัดสงแผนการใชจายงบประมาณ 
ในเรื่องของงบ DPL งบเงินกูที่เจาะจงเกี่ยวกับการสาธารณสุขจํานวน 1.6 ลานบาท ไดสงแผนแลวและคาดวา 
สํานักงบประมาณจะอนุมัติแผนภายในสัปดาหนี้  จึงขอเรียนคณะวิทยาศาสตรฯ ไดจัดเตรียมจัดซื้อครุภัณฑ 
ในวงเงิน 1.6 ลานบาท ใหเรียบรอยตามแผนที่ไดแจงแลว 

4. ตามที่ รัฐบาลมีนโยบายในการปรับคาจาง โดยเฉพาะอยางยิ่งผูที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาตรี 
ใหไดรับเงินเดือนจํานวน 15,000 บาท  และผูที่มีคุณวุฒิต่ํากวาปริญญาตรีใหไดรับคาจางวันละ 300 บาท 
กองนโยบายและแผนไดรวบรวมขอมูลสรุปงบประมาณที่ตองใชในการเลื่อนข้ันเงินเดือนสําหรับลูกจาง 
ช่ัวคราวที่จางดวยเงินรายไดของมหาวิทยาลัย กรณีเงินเดือน ปริญญาตรี 15,000 บาท ต่ํากวาปริญญาตรี 
9,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2555 – 30 กันยายน 2555 รวมทั้งสิ้น 9 เดือน 

ลําดับ ประเภท อัตรา ตอเดอืน 9 เดือน 
1 เจาหนาที่ประจําตามสัญญา ระดับปริญญาตรี 69 458,218 4,123,962 
2 เจาหนาที่ประจําตามสัญญา ระดับต่ํากวาปริญญาตรี 99 323,710 2,913,390 
3 อาจารยโรงเรียนสาธิต 57 305,360 2,748,240 

รวม 225 1,087,288 9,785,592 
ขอมูล ณ วันที่ 24 มกราคม 2555 

5. งบประมาณฟนฟูตามกระบวนการที่ไดรับทราบ โดยกองนโยบายและแผนไดสงคําขอรับ 
การสนับสนุนงบประมาณเพื่อฟนฟูมหาวิทยาลัย จากเหตุอุทกภัยเปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 215 ลานบาทเศษ 
ซึ่งไดมีการประสานงานกับสํานักงบประมาณ  รวมทั้งช้ีแจงที่กระทรวงกับคณะกรรมการตาง ๆ  วันอังคารที่ 
24 มกราคม 2555 จะนําเรื่องเขาข้ันตอนสุดทายจากคณะรัฐมนตรี และไดรับแจงจากสํานักงบประมาณวาให 
มหาวิทยาลัยไดจัดเตรียมทําแผนสงเปนทางการโดยเปนลายลักษณอักษรจากมหาวิทยาลัยโดยเร็ว 
โดยสํานักงบประมาณจะดําเนินการโอนเงินใหเสร็จสิ้นภายใน 3 วัน ซึ่งหมายถึงมหาวิทยาลัยมีระยะเวลา 
ดําเนินการจนถึงสิ้นปงบประมาณเพียงไมกี่เดือน จึงเปนที่มาของการวางแผนโครงการทั้งหมดจํานวน
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215 ลานบาท สามารถเบิกจายไดทันภายในเดือนกันยายน 2555 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.10.3 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝายวิชาการ 

สาระสําคัญโดยยอ 
ผศ.ดร.วิมลพรรณ  รุงพรหม  รายงาน 
กองบริการการศึกษาจะจัดการประชุมวางแผนการรับนักศึกษา  จํานวนรับสมัครนักศึกษา 

รอบแรกตามแผนจํานวน 475 คน ซึ่งนํามาจากเลมหลักสูตรที่ผานการรับทราบความเห็นชอบ มียอด 
สมัครจํานวน 459 คน จะทําการสอบขอเขียนในวันที่ 4 กุมภาพันธ 2555 และจะดําเนินการรับสมัคร 
รอบที่สองซึ่งจะนําเขาที่ประชุมเพื่อวางแผนการรับสมัครคือคณบดีทั้ง 4 คณะ และในเรื่องการรับ 
นักศึกษาภาคพิเศษตามแนวปฏิบัติที่เคยปฏิบัติมาคือแจงแผนการรับสมัครรวมถึงหลักสูตรที่รับสมคัรตอง 
เปนไปตามหลักเกณฑ  และในสวนของหลักสูตรขณะนี้สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเรงรัดใหมี 
การประชุมคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) ซึ่งกองบริการการศึกษาไดดูแลเรงรัดเพื่อที่จะชวยคณะ 
ตางๆ ในการดําเนินการ  โดยไดทําหนังสือถึงคณบดีและกรรมการประจําคณะซึ่งพบวา หลักสูตรที่ผาน 
คณะกรรมการประจําคณะข้ึนมา มีขอแกไขและขอเสนอแนะไมไดถูกแกไขใหเปนไปตามหลักเกณฑ 
ก็นําเสนอข้ึนมาและไฟลขอมูลก็ไมเปนปจจุบัน 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.10.4 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ 

สาระสําคัญโดยยอ 
ดร.ชิดชัย  สน่ันเสียง  รายงาน 
เครือขายบริการวิชาการจํานวน 10 แหง ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาไดมี 

สวนรวมจัดกิจกรรมโครงการฟนฟูหลังน้ําทวมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยเลือกพื้นที่ตําบลสาม 
บัณฑิต ซึ่งไดนําลงพื้นที่ที่โรงเรียนสามบัณฑิต โรงเรียนกลุมแต โรงเรียนดอนพุทรา จะพัฒนาเกี่ยวกับ 
หองสมุด โรงอาหาร และศูนยพัฒนาเด็กเล็ก  และจะชวยเหลือเกี่ยวกับการพัฒนาสภาพแวดลอมของ 
ชุมชนเรื่องการปลูกตนไม จะเริ่มดําเนินการในสวนของมหาวิทยาลัยบูรพา ในวันที่ 67 กุมภาพันธ 
2555 และขอความรวมมือมายังมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาในการจัดนักศึกษาเขาไป 
ชวยเหลือ  โดยจะประสานงานมายังมหาวิทยาลัยอีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้สถาบันวิจัยและพัฒนาตองขอความ 
รวมมือมายังคณาจารยทุกทาน 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 4.10.5 เรือ่งนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธกิารบดฝีายกิจการนกัศกึษา 

สาระสําคัญโดยยอ 
นายสุนทร  โภชฌงค รายงาน 
กําหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏประจําป 

การศึกษา 25532554 ซึ่งไดรับหนังสือแจงเลื่อนจากเดือนพฤษภาคม เปนเดือนสิงหาคม 2555 และใน 
วันพุธที่ 25 มกราคม 2555 ยังคงมีการประชุมเกี่ยวกับการซอมรับพระราชทานปริญญาบัตรตามกําหนดการ 
เดิมไมมีการเปลี่ยนแปลง 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.10.6 เรื่องนําเสนอเพือ่ทราบจากผูชวยอธิการบดฝีายบริหาร 

สาระสําคัญโดยยอ 

สรปุการศึกษาดงูานพืชสวนโลก จังหวัดเชียงใหม กลุมงานภาคพื้นดิน ระหวางวันที่ 1315 
มกราคม 2555 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรอียุธยา 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องนําเสนอเพื่อพิจารณา 
ระเบียบวาระที่ 5.1 ขอความเห็นชอบงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 2555 

ของศูนยฝกปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ (อาคารสวนหลวง) 

สาระสําคัญโดยยอ 
ศูนยฝกปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ (อาคารสวนหลวง) ขออนุมัติงบประมาณรายจายประจําป 

งบประมาณ 2555 โดยมีวงเงินงบประมาณทั้งสิ้น 2,075,260 บาท เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงาน 
ประกอบดวย 1. โครงการงานบริหารจัดการศูนยฝกฯ จํานวน 1,985,260 บาท 2. โครงการจัดซื้อ 
ครุภัณฑ  จํานวน 90,000 บาท  ซึ่งงบประมาณรายจายดังกลาวมาจาก 30% ของงบประมาณรายรับ 
จํานวน 2,757,600 บาท โดยไดผานความเห็นชอบของคณะกรรมการศูนยฝกปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ 
ในการประชุม ครั้งที่ 11/2554 วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2554 

นายจิรศักดิ์  ชุมวรานนท  รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา กลาววา  ศูนยฝกฯ 
ไดเตรียมคาจางสําหรับบุคลากรตามนโยบายรัฐบาลไวแลวหรือไม  ซึ่งจะตองมีการปรับวุฒิการศึกษา 
ต่ํากวาปริญญาตรีใหไดรับเงินจํานวน 9,000 บาท  และระดับปริญญาตรีใหไดรับเงินจํานวน 15,000 
บาท 

อธิการบด ี กลาววา มอบให ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวดี  วงษทน ดําเนินการปรับปรุง 
แกไข ทั้งนี้เนื่องจากตั้งแตปงบประมาณ 2555 คณะรัฐมนตรีไดมีมติที่จะปรับเงินเดือนข้ันตํ่าโดยใหมีผล 
ตั้ ง แต วันที่ 1 มกราคม 2555 เป นตน ไป ดั งนี้ 1 . คุณ วุฒิปริญญาตรี ให ได รั บ เ งิ น เ ดื อน 
15,000 บาท 2. คุณวุฒิปริญญาโทใหไดรับเงินเดือน 17,000 บาท 3. คุณวุฒิปริญญาเอกใหไดรับ 
เงินเดือน 20,000 บาท ซึ่งในป 2555 จะปรับใหกับคุณวุฒิปริญญาตรีกอนบรรจุแรกเขาใหจายเปน 
คาครองชีพเพิ่มข้ึนใหเพื่อใหไดรับเงินเดือน 15,000 บาท ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2555 เปนตนไป 
เปลี่ยนจากคาครองชีพจายใหเปนเงินเดือน  ดังนั้นจึงเทียบเคียงกับพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงาน 
ราชการ และบุคลากรอื่นที่ไมใชขาราชการจึงใชเกณฑเดียวกันกับขาราชการ  ซึ่งกรณีของศูนยฝกฯ 
เขาเกณฑบุคลากรอื่นที่ไมใชขาราชการซึ่งตองจายคาครองชีพใหกับบุคลากรผูมีคุณวุฒิปริญญาตรีดวย 
เชนกัน  แตทั้งนี้ตองเปนไปตามมติของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเนื่องจากศูนยฝกฯ ไมไดเปน 
ของสวนราชการ ดังนั้นคณะกรรมการจึงตองมีมติจึงจะสามารถดําเนินการในเรื่องดังกลาวได  และตอง 
ข้ึนอยูกับการพิจารณาของศูนยฝกฯ วามีเงินที่จะสามารถจายคาครองชีพใหกับวุฒิปริญญาตรีไดหรือไม 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวดี  วงษทน กลาววา ศูนยฝกฯ มีขอจํากัดในเรื่องของ 
งบประมาณซึ่งไมสามารถขอใชงบประมาณเกินจากรายไดที่ไดรับจริงของศูนยฝกฯ ได 

อธิการบด ี กลาววา ลูกจางช่ัวคราวที่ไมไดใชเงินงบประมาณแตใชเงินรายได ข้ึนอยูกับ 
หนวยงานจะพิจารณาใชหลักเกณฑเดียวกันหรือไม 

รศ.ดร.นพวรรณ  ธีระพันธเจริญ คณบดีคณะวิทยาศาสตรฯ กลาววา  เคยเห็นการขอ 
งบประมาณของศูนยฝกฯ ทุกป จึงขอเสนอใหมีการประเมินผลการดําเนินการของศูนยฝกฯ ในปที่ผานมา 
วาไดดําเนินการอยางไรบาง ผลตัวช้ีวัดของการดําเนินงาน เชน ตลอดทั้งปมีนักศึกษาฝกงานจํานวน 
40 คน ผูรับบริการไมนอยกวารอยละ 80 ในปที่ผานมาก็มีการเสนอในแบบเดียวกัน มีนักศึกษาฝกงาน 
จริงหรือไม มีคนเขารับบริการหองพักหรือบริการเรื่องอื่นๆ ที่ไดมีการตั้งเปาหมายไวไมนอยกวารอยละ 
80 คอนขางสูง ซึ่งกรรมการบริหารตองการเห็นภาพการดําเนินงานวามีการพัฒนาอยางไรบาง
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ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวดี  วงษทน ประธานศูนยฝกฯ กลาววา  ศูนยฝกฯ มีหลักฐาน 
การรับนักศึกษาเขาฝกงานทุกครั้ง  ตัวช้ีวัดไมต่ํากวารอยละ 80 เปนความพึงพอใจในการเขาพักจะมี 
การทําแบบสอบถามใหกับผูเขาพักไดกรอกขอมูลการประเมิน  และขอหารือในสวนของเจาหนาที่รักษา 
ความปลอดภัย  แมบาน จะปรับเงินเดือนไดอยางไร 

อธิการบด ี กลาววา คณะกรรมการของศูนยฝกฯ ตองพิจารณาตามหลักเกณฑคาแรงข้ันต่ํา 
300 บาท หารือรวมกันวาจะทําการปรับไดหรือไม โดยใชหลักเกณฑเดียวกันในการดําเนินการ 

ผศ.ดร.วิมลพรรณ  รุงพรหม  รองอธิการบดีฝายวิชาการ กลาววา เพื่อใหโครงการสมบรูณ 
มากข้ึนในสวนของวัตถุประสงคของศูนยฝกฯ คือ 1. เพื่อพัฒนาทักษะของนักศึกษาในการฝก 
ประสบการณวิชาชีพ 2. เพื่อใหดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 3. เพื่อใหผูรับบริการมีความพึงพอใจ 
เพิ่มขึ้น เมื่อดูเปาหมายเชิงคุณภาพ คือ 1. นักศึกษามีความรูความเขาใจหลังจากฝกประสบการณวิชาชีพ 
นั้น  จากวัตถุประสงคของโครงการเปนการพัฒนาทักษะ เปาหมายเพื่อใหมีความรูความเขาใจ ควรขยาย 
ความใหครอบคลุมประเด็นของการจัดตั้งหรือวัตถุประสงคของโครงการ เน่ืองจากกรรมการบริหาร 
มหาวิทยาลัยเคยพิจารณา (ราง) ของโครงการแลว 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวดี  วงษทน ประธานศูนยฝกฯ กลาววา โครงการของศูนยฝกฯ 
ไดผานการพิจารณาจากกองนโยบายและแผน  โดยกองนโยบายและแผนไดพิจารณาตัวช้ีวัด 
โดยศูนยฝกฯ ไดปรับปรุงแกไขโครงการตามขอเสนอแนะของกองนโยบายและแผนเรียบรอยแลว เชน 
วัตถุประสงคตามตัวช้ีวัด  กอนจะนําเสนอตอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ซึ่งกองนโยบายและ 
แผนไดมอบหมายเจาหนาที่ดูแลไวอยางชัดเจน  ซึ่งโครงการของศูนยฝกฯ ไดรับการพิจารณาจากกอง 
นโยบายและแผนมาแลว ตัวอยางเชน ตัวช้ีวัดความสําเร็จของผลผลิต นําผูสําเร็จการศึกษามาเปนตัวช้ีวัด 
ซึ่งเปนตัวช้ีวัดของมหาวิทยาลัย  แสดงวามหาวิทยาลัยผลิตบัณฑิตสําเร็จการศึกษาไดหนวยสนับสนุนก็ 
ประสบความสําเร็จดวยเนื่องจากชวยใหประสบความสําเร็จซึ่งศูนยฝกฯ เกี่ยวของกับนักศึกษาจบหรือไม 
อยางไร 

นางสาวเพลินตา  โมสกุล  ผู อํานวยการกองนโยบายและแผน กลาววา ข้ันตอน 
การดําเนินงานของกองนโยบายและแผน ไดดําเนินการตามข้ันตอนของกระบวนการงบประมาณและ 
ไดแจงทุกหนวยงาน ที่จะตองตั้งงบประมาณนอกงบประมาณรวมทั้งศูนยฝกฯ ดังนั้นกระบวนการจึงใช 
กระบวนการเดียวกัน โดยเฉพาะเรื่องแบบฟอรม ข้ันตอนตาง ๆ ซึ่งศูนยฝกฯ ไมไดดําเนินการตาม 
กระบวนการรวมของมหาวิทยาลัยไดทัน จึงนํามาเสนอในครั้งนี้  ในการดําเนินการจัดทําโครงการ 
กองนโยบายและแผนพยายามอิงตามระบบการจัดทําของงบประมาณแผนดิน  งบประมาณเงินรายได 
โดยใชแบบฟอรมโครงการเดียวกัน  และไดมอบหมายใหแตละหนวยงานมีผูรับผิดชอบในการดูแล 
งบประมาณตาง ๆ แตในการตรวจสอบขอมูลอาจเปนความผิดพลาดของกองนโยบายและแผน  ที่ดู 
เกี่ยวกับตัวช้ีวัดตาง ๆ ไมครบถวนเนื่องจาก 1. งบประมาณที่จะสงมาจากแตละหนวยงานลาชา 2. 
งบประมาณอยูในชวงงบฟนฟูทําใหตองปรับแกไขหลายรอบ 3. กรณีเรงดวนที่จะตองนําเขา 
คณะกรรมการตาง ๆ ซึ่งกองนโยบายและแผนตองรับไปปรับปรุงมาตรฐานของการเขียนโครงการใหดีข้ึน 

อธิการบด ี กลาววา ตัวช้ีวัดความสําเร็จไดตั้งเปนเปาหมายเพื่อเช่ือมโยงจุดประสงคนําไปสู 
เปาหมาย  ดังนั้นโครงการทุกโครงการจึงตองกําหนดจุดประสงคและเปาหมายเช่ือมโยงกับโครงการนี้
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ดร.รวีวัตร  สิริภูบาล ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา กลาววา โครงการใน 
หนา 3 งบบุคลากรมีค าครองชีพเจ าหนาที่ 6% หมายถึงอะไร 1. ให เงิ นเดือน 2. เพิ่ มค า 
ครองชีพ  และหากเพิ่ มค าครองชีพสามารถให เท ากับรั ฐบาลไดหรือไม  และหมวดคาตอบแทน 
จางเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย 3 คน ในเงินเดือนที่ไมเทากันและมีคาตอบแทนรักษาความปลอดภัยอีก 
จํานวน 7,200 บาท คาตอบแทนวันหยุด และคาตอบแทนวันหยุดราชการมีความแตกตางกันอยางไร จายเปน 
เงินเดือนหรือไม หรือจายเฉพาะรายวันที่มาปฏิบัติราชการ และคาใชสอยมีคาจางเหมาบริการบํารุงลิฟท คาจาง 
เหมาบริการ 12 ครั้ง ครั้งละ 120,000 บาท เปนการเหมาเพื่อการใด ขอใหชวยตรวจสอบ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวดี  วงษทน ประธานศูนยฝกฯ กลาววา ในสวนของคาตอบแทน 
เจาหนาที่รักษาความปลอดภัยหมายถึงคาตอบแทนเจาหนาที่ตํารวจจาก สภอ.พระนครศรีอยุธยา 
ที่มาทําการตรวจโดยมาเซ็นช่ือปฏิบัติหนาที่ที่ศูนยฝกฯ ในทุกๆ วัน เดือนละ 600 บาท จํานวน 12 เดือน 
เปนเงิน 7,200 บาท ในสวนของคาตอบแทนวันหยุดหมายถึงคาตอบแทนเจาหนาที่ที่มาปฏิบัติงานใน 
วันหยุดที่ไมใชวันหยุดราชการ  และคาตอบแทนวันหยุดราชการเปนการจายคาตอบแทนใหเจาหนาที่ 
ที่มาปฏิบัติงานในวันหยุดที่เปนวันหยุดราชการ คาจางเหมาบริการเปนการคํานวณผิดพลาดและขออภัย 
ไว ณ ที่นี้ดวย โดยจะทําการปรับแกไขใหถูกตองตอไป ซึ่งความจริงเปนการจางเหมาซอมบํารุง 
ตัวอยางเชน ไฟฟาดับชํารุดเสียหาย ปมน้ําไมทํางาน ชักโครกไมทํางาน ทอประปาแตก และการตัดหญา 
ตัดตนไมและกิ่งไมตางๆ เปนตน ซึ่งเปนการตั้งงบประมาณไวเพื่อเหตุฉุกเฉินเทานั้นหากไมมีสิ่งใดเกิดข้ึน 
เงินสวนนี้จะกลับเขาสูบัญชีของศูนยฝกฯ เชนเดิม 

อธิการบดี กลาววา ความเห็นของดร.รวีวัตร สิริภูบาล ตองการใหขยายความและระบุไวให 
ชัดเจน  แนวทางแกไขคือเขียนใหชัดเจน ครบถวน เปนไปตามหลักเกณฑเกี่ยวกับงานพัสดุ หากเขียน 
หมวดคาตอบแทน และหมวดคาใชสอยตามคําที่ปรากฏนี้  ไมสื่อความหมายและไมมีความชัดเจน การที่ 
มีผูทักทวงอาจทําใหเกิดปญหาตามมาภายหลังได หากมีระเบียบการจายใหอางอิงระเบียบการจายนั้น 
และมีขอความเห็นของสวนที่คณะกรรมการศูนยฝกฯ เสนอที่จะพัฒนาศูนยฝกฯ อยูในโครงการ 
งบประมาณดังกลาว ในป 2555 จะพัฒนาอะไรบาง จะทําใหเสียเวลาไปอีก 1 ปหรือไม ที่ไมเห็นการ 
พัฒนาตามที่คณะกรรมการเสนอตัวมาเปนคณะกรรมการไดวางแผนไว  หากไมมีการตั้งงบประมาณไว 
แลวจะใชตรงสวนใดในการพัฒนา 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวดี  วงษทน ประธานศูนยฝกฯ กลาววา การตั้งงบประมาณ 
ดังกลาวนี้เปนการตั้งงบประมาณในลักษณะของงบประจําเนื่องจากศูนยฝกฯ ไดรับแจงจากกองนโยบาย 
และแผนวาไมสามารถจะตั้งงบประมาณไดมากกวาปที่ผานมา  ซึ่งกองนโยบายและแผนพิจารณา 
จายรายไดของปที่ผานมา 

อธิการบดี กลาววา เปนความเขาใจผิดที่คิดวาสามารถตั้งงบประมาณไดเทารายได  หากมีความ 
จําเปนสามารถที่จะตั้งงบประมาณมากกวาที่เราตั้งงบประมาณไวได ความจําเปนในที่นี้หมายถึง ความ 
จําเปนทางการพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพหรือมีผลการดําเนินงานที่สูงข้ึนซึ่งเปนหลักการทั่วไป สวนใน 
การที่เจาหนาที่แจงวาคุณไมสามารถใชงบประมาณเกินรายไดที่มีนั้นก็เปนความเห็นที่ถูกตอง  ทางตน 
สังกัดหรือหนวยงานตองแจงวาหากเงินที่มีอยูไมเพียงพอนั้นยังมีแหลงเงินอื่นอยูอีกสามารถขอใชจาก 
แหลงเงินอื่นอีกไดหรือไม ซึ่งตองเปนการช้ีแจงของศูนยฝกฯ กับกองนโยบายและแผนตอไปเพื่อนํามา 
พัฒนาใหคุณภาพดีข้ึนและใชเงินคงคลังที่เปนรายไดของศูนยฝกฯ ที่มีอยูโดยไมตองเบียดบังเงินใน
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สวนอื่นของหนวยงานใด  หากมีเหตุผลความจําเปนที่สมควรซึ่งกองนโยบายและแผนไดตรวจสอบแลว 
พบวาเงินที่ขอต้ังเกินกวาเงินรายไดแตจะขอใชเงินคงคลังมาเพื่อที่จะพัฒนาใหบรรลุจุดประสงคไดมากข้ึน 
โดยผูอํานวยการกองนโยบายและแผนตองทําการตรวจสอบวาความเห็นของเจาหนาที่เหมาะสมเปนเหตุ 
เปนผลหรือไม หากกองนโยบายและแผนตรวจสอบแลวไมเหมาะสมไมมีเหตุมีผลก็ทักทวงกลบัไป แตหาก 
มีเหตุผลความเปนไปไดจึงเสนอผานมายังอธิการบดีซึ่งตองการใหโอกาสในการพัฒนา 

ดร.รวีวัตร สิริภูบาล ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา กลาววา ป2553 
ศูนยฝกฯ ปรับปรุงดวยเงินจํานวน 5 ลานบาท เพื่อใหมีรายไดเพิ่มมากข้ึน เพื่อใหบริการไดดีข้ึนสวนที่ 
เปนรายงานที่จะทําใหรายไดเพิ่มมากขึ้น บริการดีข้ึนมีหรือไม  ซึ่งการทํางานใดที่เปนเรื่องของธุรกิจควร 
จะเห็นผลเปนตัวอยางการปฏิบัติงานทางธุรกิจ  หากทําธุรกิจแลวขาดทุนตลอดเวลาจะเปนตัวอยางใหกบั 
นักศึกษา ไดอยางไร ศูนยฝกฯ เปนหนวยสาธิต หนวยทดลองธุรกิจใหผูอื่นดู ใหนักศึกษาฝกปฏิบัติเรื่อง 
ของธุรกิจโรงแรม  ควรพิจารณาวาหากในรอบ 35 ปยังไมสามารถคืนเงินที่นําไปใชประโยชนไมไดควร 
จะทําธุรกิจตอไปหรือไม  หากตองมีการพัฒนาเมื่อพัฒนาแลวจะไดประโยชนอยางไร ไดมากนอยขนาด 
ไหนหากพัฒนาไดจริงก็เห็นดวย 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุวดี  วงษทน ประธานศูนยฝกฯ กลาววา เนื่องจากการพัฒนา 
ดังกลาวจัดทํากอนที่คณะกรรมการศูนยฝกฯ ชุดปจจุบันจะเขาทํางานทําใหไมทราบถึงการดําเนินการ 
พัฒนาในป 2553 ซึ่งในการดําเนินการ 2 ปที่ผานมา คณะกรรมการศูนยฝกฯ ชุดปจจุบันทําใหมีรายได 
จํานวน 2 ลานบาท ไมไดขาดทุนแตประการใดจึงนําเรียนเพื่อทราบ 

มติท่ีประชุม 
งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 2555 ของศูนยฝกปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ 

(อาคารสวนหลวง) มีมติดังนี้ 
1. ใหปรับปรุงงบประมาณในสวนของคาตอบแทนบุคลากรใหเปนไปตามมติของคณะรัฐมนตรี 

โดยใหคณะกรรมการศูนยฝก ฯ เปนผูพิจารณา 
2. งบดําเนินงานใหปรับปรุงรายการใหชัดเจนโดยใหเปนไปตามหลักเกณฑเกี่ยวกับงานพัสดุ 

โดยใหสื่อความหมายใหชัดเจน 
3. งบที่เปนการพัฒนาตองการใหมีความชัดเจนและใหเปนไปตามแผนงานที่วางไวและให 

พิจารณาแนวคิด แนวทาง ดานอื่นตามที่คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเสนอใหเปนขอสังเกตในการ 
ดําเนินการตอไป 

4. ใหดําเนินการปรับปรุงแกไขงบประมาณศูนยฝกฯโดยดวน และใหนําเขาการประชุมครั้งที่ 
3/2555 วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ 2555 

ระเบียบวาระที่ 5.2 รายงานผลการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 

สาระสําคัญโดยยอ 
ตามหนังสือที่ ศธ 0503(6)/ว1521 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2554 สํานักงานคณะกรรมการ 

การอุดศึกษาไดจัดสงรายงานผลการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณรายจายประจํางบประมาณ 
พ.ศ. 2554 ในภาพรวมของอุดมศึกษา : สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาและสถาบันอุดมศึกษา
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ของรัฐในสังกัดและในกํากับ (1 ตุลาคม 2553 – 30 กันยายน 2554) มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พระนครศรีอยุธยา โดยกองนโยบายและแผนไดสงขอมูลใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตั้งแต 
วันที่ 8 ธันวาคม 2554 แลวนั้น  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดรวบรวมขอมูลจาก 
สถาบันอุดมศึกษาของรัฐในสังกัดและในกํากับ จํานวน 79 แหง  และนําสงสํานักงบประมาณ 
เรียบรอยแลว  พรอมกันนั้นไดจัดสงรายงานดังกลาวใหกับหนวยงานภายในสังกัด เพื่อใชประโยชนตอไป 

มติท่ีประชุม 

เห็นชอบรายงานผลการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2554 

ระเบียบวาระที่ 5.3 ขอความเห็นชอบ (ราง) “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พระนครศรีอยุธยาวาดวยการจายคาตอบแทนของผูดํารง 
ตําแหนงประเภทผูบริหารที่มิไดเปนขาราชการพลเรือนใน 
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. .....” 

สาระสําคัญโดยยอ 
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในคราวการประชุมครั้งที่ 1/2555 

เมื่อ วันที่ 10 มกราคม 2555 มอบหมายกองกลางยก (ราง) “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พระนครศรีอยุธยาวาดวยการจายคาตอบแทนของผูดํารงตําแหนงประเภทผูบริหารที่มิไดเปนขาราชการ 
พลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. .....” โดยใหใชฐานการคิดแบบเดียวกับสวนราชการ และใหนําเสนอ 
ในการประชุมครั้งที่ 2/2555 วันอังคารที่ 24 มกราคม 2555 ความละเอียดทราบแลวนั้น และกองกลาง 
ไดดําเนินการปรับปรุง (ราง) “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาวาดวยการจาย 
คาตอบแทนของผูดํารงตําแหนงประเภทผูบริหารที่มิไดเปนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
พ.ศ. .....” ตามความเห็นของที่ประชุมเรียบรอยแลว 

ดร.รวีวัตร สิริภูบาล ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา กลาววา 
มติคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันอังคารที่ 10 มกราคม 2555 ไดพูดถึงอัตรา 
เงินเดือน ไมควรแตกตาง เงินคาตอบแทนเปนรายเดือน อธิการบดีใหจายคาตอบแทนเดือนละไมเกิน 
100,000 บาท ใหเปนไปตามกฎของ ก.พ.อ. ไดหรือไม เชน ตําแหนงประเภทผูบริหาร หากระบุเปน 
ตัวเลขแลวตัวเลขในอัตราขาราชการเปลี่ยนไปจากนี้ตองมีการเปลี่ยนแปลงอีกหรือไม 

อธิการบดี กลาววา ควรจะใชคําเทียบเคียงกับบัญชีคาตอบแทนของขาราชการพลเรือน 
ในสวนที่จะเปนจํานวนเทาใดใหเปนไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย หากบัญชีของขาราชการพลเรือน 
เปลี่ยนไปก็ใหประกาศมหาวิทยาลัยเปนไปตามดวยและนําความเห็นของดร.รวีวัตร  สิริภูบาล เปน 
ขอสังเกตแนบเพื่อเสนอตอคณะกรรมการปรับปรุง ยกราง กฎ ระเบียบ ประกาศและขอบังคับของ 
มหาวิทยาลัย 

ผศ.วิชชุกร  นาคธน คณบดีคณะมนุษยศาสตรฯ กลาววา ตาม (ราง) ระเบียบฯ ในขอ 8 
ในกรณีที่ผูบริหารเกษียณอายุราชการในระหวางวาระการดํารงตําแหนงบริหารตาม พระราชบัญญัติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ใหไดรับคาตอบแทนเงินเดือนไมเกินคาตอบแทนเงินเดือนเดือนสุดทาย



การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ครั้งที่ 3/2555 

[217] 

กอนวันเกษียณอายุราชการ มีความหมายวาอยางไร  และอีกประการหนึ่งคําวาคาตอบแทนเดือนสุดทาย 
กอนวันเกษียณอายุราชการซึ่งกอนเกษียณยังคงเปนขาราชการอยูจะไมเปนคาตอบแทนยังคงเปน 
เงินเดือน 

อธิการบดี กลาววา เนื่องจากคาตอบแทนครอบคลุมเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง 
อยูดวย ใหแกไขใหตรงกับนิยามคือเขียนกับนิยามใหสอดคลองกัน 

ดร.รวีวัตร สิริภูบาล ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา กลาววา 
ตาม (ราง) ระเบียบฯ ในขอ 8 ยังขาดสาระสําคัญเรื่องหนึ่งคือ ผูบริหารเกษียณอายุราชการในระหวาง 
วาระการดํารงตําแหนงผูบริหาร  และหากเกษียณอายุราชการไมเกษียณดวยเหตุดังกลาว  หากเปน 
การจางผูเกษียณอายุราชการจากบุคคลภายนอกมาเปนผูบริหาร  เนื่องจากไดใหขอคิดเห็นและขอสังเกต 
จากการประชุมครั้งที่ผานมายังมีบางสวนที่ยังไมไดปรับแกไข  ขอใหแกไขตามที่เสนอในการประชุม 
ครั้งที่1/2555 

รศ.ดร.นพวรรณ  ธีระพันธเจริญ คณบดีคณะวิทยาศาสตรฯ กลาววา ตาม (ราง) ระเบียบฯ 
ในขอ 6 ในการพิจารณาที่จะเลื่อนเงินคาตอบแทนในบรรทัดที่ 2 บอกถึงการพิจารณาจากพฤติกรรม 
สวนบุคคล พฤติกรรมการปฏิบัติงาน/ผลงาน/รายได ตองการใหจํากัดดวยวาในสวนของคะแนนตองคิด 
หรือไม วาพฤติกรรมสวนบุคคลหรือพฤติกรรมการปฏิบัติงานเปน 50 เปอรเซ็นต หรือผลการปฏิบัติงาน 
หรือรายไดของมหาวิทยาลัยจําเปนตองระบุดวยหรือไม  อาจมีปญหาเชนเดียวกับการประเมิน 
ของขาราชการ เชน 60:40 

ดร.รวีวัตร สิริภูบาล ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา กลาววา 
ในเรื่องของพฤติกรรมที่จะประเมินควรที่จะตองไปจัดทําเปนเครื่องมือประเมินหรือแบบประเมิน 
ที่ออกเปนประกาศของมหาวิทยาลัยหรือระเบียบของมหาวิทยาลัยที่รองรับในขอ 6 ควรแยกตางหาก 
ออกไป 

อธิการบด ี กลาววา ควรเพิ่มขอความในขอ 6 ตอทายวา “ตามหลักเกณฑหรือแบบที่ 
สภามหาวิทยาลัยกําหนด” 

ผศ.วิชชุกร  นาคธน คณบดีคณะมนุษยศาสตรฯ กลาววา ตาม (ราง) ระเบียบฯ ในขอ 3 
คาตอบแทน นิยามแบบนี้ไมแนใจวาถูกตองและครอบคลุมหรือไม คือคาตอบแทน หมายถึง เงินเดือน 
เงินประจําตําแหนง และเงินเพิ่มพิเศษอื่น ๆ ของผูบริหาร เมื่อนํามาใชใน ขอ 8 จะเขากันไมได ซึ่งไดระบุ 
อยูแลวชัดเจน ซึ่งการรับเงินเดือนในขณะที่เปนขาราชการเปนเงินเดือนแนนอนจะเปนความหมายอื่น 
เชน คาตอบแทนตาง ๆ ไมได ฝากเปนขอสังเกตใหกับคณะกรรมการยกรางกฎ ระเบียบ ประกาศ และ 
ขอบังคับของมหาวิทยาลัย อยากใหมีการอภิปรายตรงสวนน้ีเพื่อความชัดเจน 

ดร.ชิดชัย  สน่ันเสียง กลาววา ตาม (ราง) ระเบียบฯ ในขอ 5 มีความไมชัดเจนในขอความ 
ที่วา “สภามหาวิทยาลัยแตงตั้งคณะกรรมการจากสภามหาวิทยาลัย จํานวน 5 คน ประกอบดวย 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ จํานวนไมนอยกวา 3 คน” และสวนที่เหลือคัดเลือกจากสวนใด 
เปนใครที่เหลือจะตองมีบุคคลอื่นเขามาหรือไม 

ดร.รวีวัตร สิริภูบาล ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา กลาววา 
คาตอบแทน เปนคาจางครั้งคราว ไมควรเปนเงินเดือน
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อธิการบด ี กลาววา มีการใชคําลักษณะดังกลาวอยู 2 แนว คือ 1. ใชหลักพจนานุกรม 
2. เปนการนิยาม บัญญัติไวในแตละเรื่องแตละขอบังคับแตละระเบียบ  ซึ่งกรณีดังกลาวโดยฐานคือใช 
ตามแนวพจนานุกรมสวนหนึ่งผนวกกับเจตนารมยของระเบียบหรือขอบังคับสวนหนึ่ง  ดังนั้นความเห็น 
ของ ดร.รวีวัตร สิริภูบาล ใหนําไปเปนขอสังเกต 

ดร.รวีวัตร สิริภูบาล ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา กลาววา 
ผูบริหารจะรับเงิน 2 อยาง คือเงินเดือนกับเงินประจําตําแหนง ในพรบ. ของ ก.พ.อ. มีเงินเดือนกับเงิน 
ประจําตําแหนงของผูบริหารอยู ซึ่งจะใหเปนผูบริหารสวนราชการตอ โดยจะไมใหเปนเงินเดือนกับเงิน 
ประจําตําแหนงแตเปนคาตอบแทน  หากเปนเงินเดือนกับเงินประจําตําแหนงใหรับตามเกณฑที่ ก.พ.อ. 
กําหนดแนบทายประกาศของเงินเดือนกับเงินประจําตําแหนง เมื่อเกษียณอายุราชการก็รับตามนั้น 

อธิการบด ี กลาววา ไมไดมีแคเงินเดือนและเงินประจําตําแหนง มีสวนที่เปนคาตอบแทน 
อื่นจึงใชรวมเปนคาตอบแทน เงินเดือนจะอิงฐานบัญชี สวนคาตอบแทนเปนการตกลงเฉพาะคราว 
เฉพาะกรณี 

ดร.รวีวัตร สิริภูบาล ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา กลาววา ควร 
บอกวาเงินเดือน เงินประจําตําแหนง และคาตอบแทนตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด ตามทายประกาศ 

รศ.ลํายอง  ปลั่งกลาง กลาววา ช่ือระเบียบ คือ การจายคาตอบแทนของผูดํารงตําแหนง 
ประเภทผูบริหารที่มิไดเปนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาแปลวาเปนขาราชการที่อื่น  แตใน 
สวนของ ขอ 8 หมายความถึงบุคคลภายนอกดวยหรือไม 

รศ.วันทนีย  แสนภักดี กลาววา เมื่อการประชุมครั้งที่ผานมาเนื่องจาก ผศ.พันทิพา  มาลา 
ผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา เกษียณอายุราชการแตยังไมหมดวาระ  ซึ่งทานประสงคจะอยูตอจึงได 
จัดทําระเบียบดังกลาวข้ึนเพื่อจายเงิน ซึ่งเขากับขอ 8 ที่ไดกลาวถึงแตในสวนอื่น ๆ เปนการอภิปราย 
ภาพรวม  หากมหาวิทยาลัยไดผูบริหารที่เปนอธิการบดี รองอธิการบดี ผูอํานวยการสถาบัน/สํานัก มา 
เปนบุคคลอื่นจะไดเงินตามระเบียบในขอ 4 โดยตองการพูดถึงเรื่องเงินเดือนโดยเฉพาะ ในกรณีผูที่เปน 
อธิการบดี รองอธิการบดี ผูอํานวยการสถาบัน สํานัก หากเปนบุคคลภายนอกเขามารับตําแหนงควรได 
เงินเดือนเทานี้ ซึ่งพลาดตรงที่วาระเบียบฉบับนี้ไมไดพูดถึงตอเรื่องของเงินประจําตําแหนง และควรจะมี 
ระบุเพิ่มอีกขอวา เงินประจําตําแหนงใหเปนไปตามระเบียบของ ....วาดวยเงินที่ตองจายจากงบประมาณ 
แผนดิน  สวนเงินตอบแทนพิเศษเปนไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย จะทําใหครอบคลุมไดทั้งหมด 
เพียงแกไขขอความในขอ 4 ระบุวา เงินเดือนของอธิการบดีกับของรองอธิการบดีใหเปนไปตามโครงสราง 
ของ ก.พ.อ. การแกขอความวาตอบแทนในสวนอื่น ๆ นั้นไมใชวัตถุประสงค เชน ในขอ 7 การจาย 
คาตอบแทนเงินประจําตําแหนงไมมีสิทธิ์เลื่อน เลื่อนไดเฉพาะเงินเดือนเทานั้น ฉะนั้นการปรับเงินเดือน 
เปนไปตามการประเมิน 

ดร.รวีวัตร สิริภูบาล ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา กลาววา 
ตองการใหหาขอบังคับและระเบียบที่เกี่ยวของมาเปรียบเทียบมากกวาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี 
กับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเพื่อประกอบการพิจารณา
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มติท่ีประชุม 
เห็นชอบ (ราง) “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาวาดวยการจาย 

คาตอบแทนของผูดํารงตําแหนงประเภทผูบริหารที่มิไดเปนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 
พ.ศ. .....” และใหนําขอสังเกตของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเขาสูการประชุมคณะกรรมการ 
ปรับปรุงและยกรางกฎ ระเบียบ ประกาศ และขอบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาดวย 
และใหรายงานความคืบหนาในการดําเนินการตอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยตอไป 

โดยมีขอสังเกตจากคณะกรรมการ ดังนี้ 
1. ควรใชคําเทียบเคียงกับบัญชีคาตอบแทนของขาราชการพลเรือนใหเปนไปตามประกาศ 

ของมหาวิทยาลัย
2. การเขียนใหตรงกับนิยาม และใหสอดคลองกัน 
3. การระบุตัวเลขใหเปนเงื่อนไขเทียบเคียงกับบัญชีคาตอบแทนของขาราชการพลเรือน 
4. หากระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการประเมินใหชัดเจนจะทําใหสะดวกตอการพิจารณามากข้ึน 
5. ควรเพิ่มขอความในขอ 6 ตอทายวา “ตามหลักเกณฑหรือแบบที่สภามหาวิทยาลัย 

กําหนด” 
6. นิยามของคาตอบแทนที่ระบุวาหมายความวา เงินเดือน เงินตําแหนงและเงินเพิ่มพิเศษ 

จะขัดแยงกับสาระในขอ 8 หรือไมขอใหตรวจสอบ 
7. ขอความใน ขอ 5 ไมชัดเจนใหเติมใหชัดเจนในองคประกอบของคณะกรรมการ 
8. คําที่ใชเปนช่ือระเบียบและนิยามที่ใชในการดําเนินการใหถูกตองตามระเบียบราชการ 
9. ควรนําระเบียบ วาดวย การจายคาตอบแทนของผูดํารงตําแหนงประเภทผูบริหารที่มิได 

เปนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ของมหาวิทยาลัยที่อื่น ๆ มาประกอบการพิจารณาของ 
คณะกรรมการปรับปรุงและยกรางกฎ ระเบียบ ประกาศ และขอบังคับของมหาวิทยาลัยดวย 

ระเบียบวาระที่ 5.4 ขอความเห็นชอบหลักสูตรเตรียมความพรอมเด็กที่มีความตองการ 
พิเศษกอนสงตอโรงเรียนรวม 

สาระสําคัญโดยยอ 
ตามที่ ศูนยการศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร ไดจัดทําหลักสูตรเตรียมความพรอมเด็กที่มี 

ความตองการพิเศษกอนสงตอโรงเรียนเรียนรวมข้ึนโดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจํา 
คณะเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2554 และเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2554 

ผศ.จินตนา  เวชมี ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กลาววา  ขอช่ืนชมหลักการในการ 
จัดทําหลักสูตรเตรียมความพรอมเด็กที่มีความตองการพิเศษ ซึ่งไดมีโอกาสไปหารือเรื่องเด็กพิการซึ่งจะให 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาทําแผนพัฒนา 4 ป สําหรับผูพิการ 

ดร.รวีวัตร  สิริภูบาล ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา กลาววา 
หลักสูตรเตรียมความพรอมเด็กที่มีความตองการพิเศษ ซึ่งมหาวิทยาลัยทําหลักสูตรระดับปริญญาตรีเพื่อ 
ผานสภาวิชาการและผานสภามหาวิทยาลัยรับรอง แตสําหรับเด็กพิเศษควรจะผานใคร ซึ่ง สกอ. ไมไดรับรอง 

ดร.อมรรัตน  สน่ันเสียง คณบดีคณะครุศาสตร กลาววา เนื่องจากคณะครุศาสตรมีศูนย 
การศึกษาพิเศษ และคณะครุศาสตรมีเด็กพิเศษและอยูระหวางดําเนินการจัดทําหลักสูตรเพื่อเปนแลป็ใหกบั
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นักศึกษาปริญญาตรี หลักสูตรดังกลาวไดผานคณะกรรมการประจําคณะทั้งสิ้นจํานวน 3 ครั้งและ 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาและสภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัย หากหลักสูตรผาน 
ความเห็นชอบก็จะจัดทําแผนการใชจายเพื่อจัดทําโครงการเพื่อรับนักศึกษาเขาสูระบบเหมือนโรงเรียนสาธิต 
ประถมวัย 

ดร.รวีวัตร  สิริภูบาล ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา กลาววา 
เห็นดวยที่จะจัดหลักสูตรใหแล็ปสําหรับนักศึกษาฝกปฏิบัติ  แตขอเสนอขอสังเกต หลักสูตรประถม 
หลักสูตรปฐมวัย หลักสูตรมัธยม ไมมีความจําเปนตองผานคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและสภา 
วิชาการและสภามหาวิทยาลัย  หรือตองเปนไปตามกรอบมาตรฐานหลักสูตรเปนไปตามบุคคลใด 
มหาวิทยาลัยจัดการศึกษาในระดับปริญญาตรี ถาเปนหลักสูตรประถมวัย หลักสูตรการศึกษาพิเศษ 
จัดสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีเห็นควรที่ตองผานคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  แตหลักสูตร 
ที่ต่ํากวาระดับปริญญาตรี หลักสูตรประถม  หลักสูตรประถมวัย หลักสูตรมัธยมก็ไมไดผานคณะ 
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย หากสามารถจัดทําเองไดควรจัดทํา 

นายสุนทร  โภชฌงค  รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา กลาววา คณะครุศาสตรตองการ 
แจงเพื่อทราบวาขณะนี้คณะครุศาสตรไดดําเนินการเปดอะไร 

อธิการบด ี กลาววา ตามขอสังเกตที่ดร.รวีวัตร  สิริภูบาล กลาวนั้นถูกตอง  การเสนอเรื่อง 
หลักสูตรขึ้นมาเพื่ออะไร  โดยใชช่ือวา หลักสูตรเตรียมความพรอม คําวาหลักสูตรในมหาวิทยาลัยของเรา 
มีหลักสูตรนั้น มี 2 ประเภท คือ 1. หลักสูตรการศึกษาจะนําเขาคณะกรรมการตางๆ จนถึงสภา 
มหาวิทยาลัย 2. หลักสูตรที่เปนบริการวิชาการไมตองนําเขาคณะกรรมการตาง ๆ แตเขาเกณฑของ 
สถาบันวิจัยและพัฒนา  แตเมื่อพิจารณาดูแลวเปนเรื่องการบริการวิชาการซึ่งเขาเกณฑของสถาบันวิจัย 
และพัฒนาและจึงพัฒนาเปนหลักสูตรการศึกษาพื้นฐานสําหรับเด็กพิเศษ 

ดร.อมรรัตน  สน่ันเสียง คณบดีคณะครุศาสตร กลาววา สิ่งที่ตองดําเนินการตอมาคือ 
โครงการ และระเบียบการเก็บเงิน การจายเงิน ซึ่งหากไมมีหลักสูตร เงินในการเขามารับการศึกษา 
จะดําเนินการอยางไร  ขณะนี้งบประมาณของศูนยการศึกษาพิเศษมีอยูแตรายไดในการเขามารับบริการ 
ทางการศึกษาจะเก็บอยางไรหากไมมีประกาศ ไมมีระเบียบการเก็บเงินเหมือนเชนโรงเรียนสาธิต เพื่อใช 
ในการอางอิงได ซึ่งปจจุบันยังไมมีระบบของศูนยเอง 

ดร.รวีวัตร  สิริภูบาล ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา กลาววา 
หลักสูตรไมไดเปนตัวตั้งระเบียบตางหากที่เปนตัวตั้ง และเห็นดวยกับอธิการบดีในการเปนหลักสูตร 
บริการวิชาการ 

ดร.พรเทพ  รูแผน รองผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา กลาววา อาจจะพิจารณาจาก 
หลักสูตรบริหารเคยจัดทําหลักสูตรฝกอบรมในชุดวิชาของผูบริหารการศึกษาเกิดข้ึน  ทั้งนี้จึงคิดเปน 
หลักสูตรการฝกอบรมที่เปนชุดวิชาข้ึนมาเพื่อนําไปใชจัดการศึกษา  แทจริงแลวจะเปนการฝกอบรม 
อยางเดียวไมพอตองถือเปนเรื่องการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยกับกลุมเปาหมายที่ตองการ  แตตองคิดผล 
ตอเนื่องดวยวาเมื่อจบแลวไดอะไรจากการฝกอบรม  หากไดวุฒิบัตรการฝกอบรมธรรมดาแลวนําไปใช 
งานไมไดซึ่งศักดิ์และสิทธิ์ก็นอยเทียบโอนลําบาก  หากคิดถึงข้ันระดับความลึกเมื่อจบชุดวิชาน้ีแลวใหออก 
สัมฤทธิบัตรให สามารถนําไปเทียบโอนไดในการประกอบวิชาชีพครูสามารถไดคาตอบแทนเพิ่ม 
ซึ่งหลักการดังกลาวจึงจะเขาเปนมหาวิทยาลัยจนถึงสภามหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบ  แตหากเปนเรื่อง
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เล็กนอยตามวาระนี้อาจจะเปนเรื่องการบริการวิชาการธรรมดาซึ่งจะเขาถึงสภามหาวิทยาลัยไมได เพราะ 
สภามหาวิทยาลัยมีหนาที่ออกวุฒิบัตร กรณีดังกลาวจึงเห็นดวยกับการจัดอบรมบริการวิชาการ 

อธิการบด ี กลาววา หลักสูตรการบริหารใชประกอบวิชาชีพตองผานสภามหาวิทยาลัย 
เห็นชอบ 

มติท่ีประชุม 
หลักสูตร เตรียมความพรอมเด็กที่ มีความตองการพิ เศษกอนสงตอโรงเรียนรวม 

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเสนอทางเลือกเพื่อพิจารณาและนํากลับมารายงานใหคณะกรรมการ 
บริหารมหาวิทยาลัยไดรับทราบตอไป โดยมีทางเลือกดังนี้ 

ทางเลือกที่ 1 การพัฒนาศูนยการศึกษาพิเศษ เปนศูนยสาธิตดานการศึกษาพิเศษสามารถ 
ดําเนินการได เชนเดียวกับโรงเรียนสาธิตซึ่ งโครงสรางมีอยูแล ว  และไดจัดบุคลากรไวแล ว 
คงเหลือแนวการปฏิบัติที่ตองดําเนินการ ดังนั้นคณะครุศาสตร โดยศูนยการศึกษาพิเศษดําเนินการตาม 
แนวทางที่มีอยู  ในสวนของหลักสูตรหากจะใชในการจัดการศึกษาตองดําเนินการภายหลัง 
จากที่มีการจัดต้ังเปนศูนยการศึกษาพิเศษแลว 

ทางเลือกที่ 2 หากจะใชหลักสูตรเปนการบริการวิชาการ ใหเสนอเปนหลักสูตรดาน 
การบริการวิชาการ ใหเสนอผานการพิจารณาตามเกณฑมาตรฐานของสถาบันวิจัยและพัฒนา โดยให 
สอดคลองกับหลักเกณฑของสถาบันวิจัยและพัฒนา  และเมื่อไดรับการเห็นชอบแลวจึงจะดําเนินการได 
ซึ่งป2555 มหาวิทยาลัยมีนโยบายใหสถาบันวิจัยและพัฒนาจัดทําหลักเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 
การฝกอบรมหรือการบริการวิชาการใหชัดเจนยิ่งขึ้น 

ระเบียบวาระที่ 5.5 พิจารณาโครงการเตรียมความพรอมเพื่อการเขาสูประชาคมอาเซียน 
สาระสําคัญโดยยอ 

ตามที่  ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเปนเปาหมายดานเศรษฐกิจหลักที่สําคัญใน 
การขับเคลื่อนความรวมมือระหวางประเทศอาเซียน ภายหลังการลงนามจัดต้ังเขตการคาเสรีอาเซียนก็มี 
ความคืบหนาที่ดีในความรวมมือตาง ๆ เปนลําดับและในที่สุดอาเซียนไดมุงหวังที่จะจัดตั้งประชาคม 
เศรษฐกิจในป 2558 นั้น 

เพื่อใหนักเรียน นักศึกษา คณาจารยและประชาชนทั่วไปมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ 
จุดมุงหมายของประชาคมอาเซียน  และประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน ทั้งทางดานการเมือง 
การปกครอง ศาสนา วัฒนธรรม เศรษฐกิจและสังคม ภูมิศาสตร และประวัติศาสตร 

มติท่ีประชุม 
เห็นชอบในหลักการ โครงการเตรียมความพรอมเพื่อการเขาสูประชาคมอาเซียนโดยให 

แตละคณะที่ยังไมมีโครงการในลักษณะดังกลาว โดยใหปรับงบประมาณป 2555 ที่ไดรับมีจํานวน 
3 รายการดังนี้ 1. งบพัฒนาบุคลากร คนละ 2,500 บาท 2. งบพัฒนาสูความเปนสากล คณะละ 
200,000 บาท 3. งบพัฒนาหลักสูตรนานาชาติ คณะละ 50,000 บาท และรวมทั้งงบประมาณของ 
บัณฑิตศึกษา จํานวน 60,000 บาท
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ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ 

ระเบียบวาระที่ 6.1 กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2555 

สาระสําคัญโดยยอ 
เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย นําเสนอปฏิทินเพื่อหารือเรื่องกําหนด 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2555 เพื่อขอความเห็นชอบกําหนดการประชุม 
ในวันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ 2555 เวลา 13.30 น. ณ หองประชุม 1 อาคาร 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พระนครศรีอยุธยา 

มติท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 6.2 ขอความเห็นชอบการเชิญผูอํานวยการกอง/หัวหนาสํานักงานคณบดี 
และหัวหนาสํานักงานผูอํานวยการ รวมทั้งผูปฏิบัติงานในหนาที่ 
หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการเขารวมประชุมคณะกรรมการบริหาร 
มหาวิทยาลัย 

สาระสําคัญโดยยอ 
อธิการบดีขอความเห็นชอบใหผูอํานวยการกอง หัวหนาสํานักงานคณบดี และหัวหนา 

สํานักงานผูอํานวยการ รวมทั้งผูปฏิบัติงานในหนาที่หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการ เขารวมประชุม 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยทุกครั้ง โดยมีวัตถุประสงคดังนี้ 

1. ไดรับรูความเห็น หรือขอเสนอ และขอสังเกตของกรรมการบริหาร หรือหากมีขอมูลใด 
ที่ตองการสอบถามจะไดดําเนินการไดทันที  และหากมีมติที่ประชุมที่เกี่ยวของจะไดรับทราบและเขาใจ 
เหตุผลความเปนมา เพื่อนําไปสูการปฏิบัติไดตอไป 

2. ตองการใชกระบวนการการเขารวมประชุมในดานของการเรียนรู ดานระเบียบ 
ดานกฎหมาย ดานการติดตอ และรับทราบความคิดเห็นของที่ประชุม 

รศ.ดร. นพวรรณ  ธีระพันธเจริญ กลาววา  ขอเสนอใหเปลี่ยนระเบียบวาระเรื่องเพื่อ 
ทราบไวทายระเบียบวาระเพื่อพิจารณาแทน  เนื่องจากใชเวลาคอนขางมากและควรนําแจงเปนเอกสาร 
แทนการนําเสนอรายงาน และสอบถามเรื่องการเสนอปริญญากิตติมศักดิ์ไดหรือไม 

ผศ.ดร.วิมลพรรณ  รุงพรหม กลาววา ไดสงรายช่ือบัณฑิตไปให ดร. สวาง ภูพัฒนวิบูลย 
เรียบรอยแลว 

อธิการบดี  กลาววา การเสนอปริญญากิตติมศักดิ์ขอใหรีบดําเนินการโดยดวน
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มติท่ีประชุม 
เห็นชอบการเชิญผูอํานวยการกอง/หัวหนาสํานักงานคณบดี และหัวหนาสํานักงาน 

ผูอํานวยการ รวมทั้งผูปฏิบัติงานในหนาที่หัวหนาสํานักงานผูอํานวยการเขารวมประชุมคณะกรรมการ 
บริหารมหาวิทยาลัยทุกครั้ง 

ปดประชุมเวลา เวลา 16.30 น. 

รศ.วันทนีย แสนภักดี ผูตรวจบันทึกการประชุม 
นายสราวุธ คําสัตย ผูบันทกึการประชุม 
นางสาวนงคราญ ปนแกว ผูบันทกึการประชุม 
นางสาวภัครินทร ภิญญา ผูบันทึกการประชุม


