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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
ครั้งท่ี 18/2554 

วันอังคารท่ี  30  สิงหาคม  พ.ศ.  2554  เวลา 13.30 - 18.30 น. 
ณ หองประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยธุยา 

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

ผูท่ีมาประชุม    
1. ดร.บูรพาทิศ   พลอยสุวรรณ อธิการบดี ประธาน 
2. รศ.วันทนีย   แสนภักดี รองอธิการบดีฝายบริหาร        กรรมการ 
3. ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุงพรหม รองอธิการบดีฝายวิชาการ กรรมการ 
4. นายจิรศักดิ์ ชุมวรานนท รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา กรรมการ 
5. นายสุนทร โภชฌงค รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา กรรมการ 
6. ดร.สุภัทรา คงเรือง (แทน) คณบดีคณะครุศาสตร    กรรมการ 
7. ผศ.วิชชุกร นาคธน คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร กรรมการ 
8. รศ.ดร.นพวรรณ ธีระพันธเจริญ คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี     กรรมการ 
9. รศ.ลํายอง ปลั่งกลาง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ                  กรรมการ 
10. ดร.นริสานันท เดชสุระ (แทน) ผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา กรรมการ 
11. นางสาวณิศรา ประดิษฐดวง (แทน) ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กรรมการ 
12. นายชัยพฤกษ ชูดํา ผู อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
 
กรรมการ 

13. ดร.รวีวัตร สิริภูบาล  ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา กรรมการ 
     
ผูท่ีไมมาประชุม    
1. ดร.ชิดชัย  สนั่นเสียง รองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ ติดภารกิจ 
2. นายทวีศักดิ์ จริตควร ผูชวยอธิการบดีฝายบริหาร ติดภารกิจ 

     

ผูเขารวมประชุม 
1. นางสุนทรี โพธกุิล  ผูอํานวยการกองกลาง 
2. นางสาวเพลินตา โมสกุล  ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน 
3. นางสริตา เจริญทัศน  เจาหนาท่ีกองนโยบายและแผน 
4. นางเบญจลักษณ ชิดชาญชัย  เจาหนาท่ีประกันคุณภาพการศึกษา 
5. นายสราวุธ คําสัตย  เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป 

 
เปดประชุม เวลา 13.30 น. 
 ประธานพิจารณาจํานวนกรรมการท่ีมาประชุมและเห็นวาครบองคประชุมแลวจึงเปดการประชุม
และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  
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ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจงใหทราบ 

ระเบียบวาระที่ 1.1  การทบทวนงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2555 

สาระสําคัญโดยยอ 
   กระทรวงศึกษาธิการ  โดยสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ไดแจงให
มหาวิทยาลัยทบทวนงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2555 ตามนโยบายและแนวทางการดําเนินงาน
ของรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการคนใหม  และใหจัดสงขอมูลใหม ท่ีทบทวนกลับไปยัง
กระทรวงศึกษาธิการ ท่ี สกอ. ภายในวันท่ี 26  สิงหาคม  2554 ท่ีผานมา ตามท่ีไดแจงใหทุกหนวยงาน
ไดรับทราบและจัดสงขอมูลแลว  โดยกองนโยบายและแผนเปนผูรวบรวมจัดสงขอมูลดังกลาวไปใหกับ สกอ. 
เรียบรอยแลว 
 
 มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 

 รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 1.2  การจัดทําแผนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 

สาระสําคัญโดยยอ 
 การจัดทําแผนงบประมาณรายจายตามข้ันตอนปฏิทินงบประมาณรายจายประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2555  ในเรื่องของการจัดทําแผนงบประมาณรายจายในชวงนี้จะตองจัดทํา
งบประมาณรายจายตามแหลงเงินรายไดของมหาวิทยาลัย ไดแกเงินบํารุงการศึกษาภาคปกติ  เงินบํารุง
การศึกษาภาคพิเศษ (กศ.บป.)  และเงินบํารุงการศึกษาบัณฑิต  ซ่ึงตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน
เดือนกันยายน 2554  

 
 มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 

 รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 1.3  การประชุมสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 9/2554  

สาระสําคัญโดยยอ 
  การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 9/2554  ประจําเดือนกันยายน กําหนดใหมี 
การประชุมในวันพุธท่ี 14  กันยายน  2554 ไดเลื่อนจากกําหนดการเดิมซ่ึงจะจัดข้ึนในวันพุธท่ี 21  
กันยายน 2554 สัปดาหท่ี 3 ของเดือนกันยายน  เนื่องจากจะมีประเด็นเรื่องการเตรียมการสําหรับการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบท่ีสาม 
 

 มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
 รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 1.4  การประเมินคุณภาพภายนอกรอบที่สาม 

สาระสําคัญโดยยอ 

      การประเมินคุณภาพภายนอกรอบท่ีสาม  สมศ. ไดแจงกําหนดการคือวันท่ี 29-30  
กันยายน  2554   ซ่ึงคณะกรรมการประกันคุณภาพไดประชุมชี้แจงและแจงกําหนดการใหทราบไปแลว
บางสวน  และขอใหทุกสวนราชการไดเตรียมการใหพรอมเพ่ือรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
 
 มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 

 รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 2  เร่ืองรับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระที่ 2.1  เร่ืองรับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ 17/2554 

สาระสําคัญโดยยอ 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ไดมีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  

ครั้งท่ี 17/2554 เม่ือวันอังคารท่ี 16 สิงหาคม 2554 ณ หองประชุม 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
ขอเสนอ/ญัตติ 

ขอรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 17/2554 
เม่ือวันอังคารท่ี 16 สิงหาคม 2554 ณ หองประชุม 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

 
มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 

  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้ ง ท่ี  17/2554   
โดยไมมีการแกไข 

   

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเน่ืองจากการประชุมครั้งท่ี 17/2554 

ระเบียบวาระที่ 3.1 รายงานขอมูลการดําเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

สาระสําคัญโดยยอ 
  เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย นําเสนอขอมูลการดําเนินงานและ 
ผลการปฏิบัติตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 17/2554  โดยไดแจงและ 
มอบใหหนวยงานและบุคคลท่ีเก่ียวของดําเนินการตามมติแลว 
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 ความเปนมา/เรื่องเดิม/ขอเท็จจริง 
 1.  คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ไดมีมติกําหนดเปนแนวปฏิบัติใหเลขานุการนําเสนอ

ท่ีประชุมเพ่ือทราบความคืบหนาหรือขอมูลการดําเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติทุกครั้งโดยบรรจุ 
เปนเรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งกอนดวย 

 2.  คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มีการประชุมครั้งท่ี 17/2554 เม่ือวันอังคารท่ี 16
สิงหาคม 2554 เวลา 13.30 น. ณ หองประชุม 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา  โดยมีสาระตามรายงานการประชุมฯ ในระเบียบวาระท่ี 2 

 3.  คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มีการประชุมครั้งท่ี 17/2554 เม่ือวันอังคารท่ี 16
สิงหาคม  2554 โดยมอบหมายใหฝายเลขานุการแจงไปยังหนวยงานและบุคคลท่ีเก่ียวของปฏิบัติตามมติ
ท่ีประชุมในระเบียบวาระท่ี 3  

 
มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
 รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องนําเสนอเพ่ือทราบ 

ระเบยีบวาระที่ 4.1 เร่ืองนําเสนอเพ่ือทราบจากคณบดีคณะครุศาสตร 

 สาระสําคัญโดยยอ 
วันท่ี 22 สิงหาคม 2555  คณะครุศาสตรมีการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ 

เรื่องของแผนงบประมาณป พ.ศ. 2555 และเรื่องการปรับรางหลักสตรกลุมวิชาชีพครู ซ่ึงมีความ
จําเปนตองปรับใหมอีกครั้งหนึ่งเพ่ือใหสอดคลองกับเกณฑมาตรฐานของคุรุสภาประจําปการศึกษา 2554 

 
มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 

รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 4.2  เร่ืองนําเสนอเพ่ือทราบจากคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 สาระสําคัญโดยยอ 
วันท่ี 31  สิงหาคม  2554 ชมรมนักเขียนแหงประเทศไทยรวมกับคณะมนุษยศาสตรและ

สังคมศาสตร จัดสัมมนาทางวิชาการ ในชวงเชามีการนําเสนอแบบยอยของนักเขียนซีไรต  และชวงบาย 
มีการบรรยายเรื่องขุนชางขุนแผนในมิติสากลบรรยายโดยดร.ผาสุก  พงษไพจิตรและ ดร.เบคเกอร  
คริสโตเฟอร ซ่ึงท้ังสองทานมีความชํานาญการในดานเศรษฐศาสตรการเมืองของประเทศไทยในขณะนี้ 
ขอเรียนเชิญคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเขารวมรับฟงกิจกรรมในครั้งนี้ไดท่ีหองประชุมตนโมก 
อาคารบรรณราชนครินทร 

 
มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 

รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 4.3  เร่ืองนําเสนอเพ่ือทราบจากคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. วันท่ี 26  สิงหาคม  2554  คณะวิทยาการจัดการ  จัดกิจกรรมจํานวน 2 กิจกรรม ดังนี้ 

1) การอบรมกลุมวิสาหกิจและกลุมผูผลิตผลิตภัณฑชุมชนทองถ่ินเพ่ือจัดทํา   
เว็บไซต ซ่ึงเปนกิจกรรมเก่ียวเนื่องกับการเรียนการสอนและการวิจัย 

2) การอบรมสหกิจศึกษาใหกับนักศึกษาเพ่ือเปนการเตรียมความพรอมท่ีจะ
ดําเนินการในระยะตอไป 

2. วันท่ี 6 กันยายน  2554  อาจารยคณะวิทยาการจัดการจะจัดกิจกรรม Big Cleaning 
Day ตามความรวมมือกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  และเตรียมความพรอมรับการประเมินของ สมศ.  

3. วันท่ี 6 กันยายน 2554  คณะวิทยาการจัดการ  มีการจัดประชุมตัวชี้วัด  
 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 4.4  เร่ืองนําเสนอเพ่ือทราบจากคณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

 สาระสําคัญโดยยอ 
1. วันท่ี 25 สิงหาคม  2554  การจัดประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี  ซ่ึงมีหลักสูตรท่ีนํามาใหคณะกรรมการประจําคณะพิจารณาจํานวน 4 หลักสูตร คือ วท.บ. 
เคมี  วท.บ. สาธารณสุขชุมชน ทล.บ. สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  และ วท.ม. วิทยาศาสตรศึกษา   
ซ่ึงไดผานการพิจารณาแบบมีเง่ือนไขโดยใหแกไขตามท่ีคณะกรรมการประจําคณะเสนอ เพ่ือนําเขาการ
ประชุมสภาวิชาการตอไป 

2. วันท่ี 28  สิงหาคม 2554 คณะวิทยาศาสตรฯ  รวมกับคณะครุศาสตรโดยกลุมพลศึกษา
อาชีวอนามัยและสาธารณสุขชุมชน  นําเสนอผลงานในเรื่องการเตรียมความพรอมสูสังคมผูสูงอายุ   
ท่ีสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) ซ่ึงไดรับความสนใจจากผูเขารวมรับฟงอยางมาก  วันท่ี 29  
สิงหาคม 2554  มีการมอบทุนการศึกษาจากธนาคารออมสินใหกับนักศึกษาจํานวน 2 ทุน ทุนละ 5,000 
บาท  โดยมอบหมายฝายกิจการนักศึกษาของคณะเปนผูทําการคัดเลือกนักศึกษาเพ่ือรับทุนตอไป 

3. วันท่ี 29 สิงหาคม 2554  คณะวิทยาศาสตรฯ ไดมีการพิจารณาความดีความชอบ 
ของพนักงานมหาวิทยาลัย  

4. วันท่ี 31  สิงหาคม  2554  ในชวงบายไดเรียนเชิญแพทยหญิง คุณหญิงพรทิพย   
โรจนสุนันท  มาทําการบรรยายใหกับนักศึกษา  และขอเรียนเชิญคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยทุก
ทานท่ีสนใจเขารวมรับฟงไดท่ีหองประชุมอาคาร 100 ป 

 
มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 

รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 4.5  เร่ืองนําเสนอเพ่ือทราบจากผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา  

 สาระสําคัญโดยยอ 
1.  สืบเนื่องจากท่ีสถาบันอยุธยาศึกษาไดรับมอบหมายจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ใหดําเนินการจัดกิจกรรมในงานไทย-ญี่ปุนท่ีจะมีข้ึนในวันท่ี 1-4 
กันยายน 2554  ขณะนี้สถาบันอยุธยาศึกษาไดดําเนินการในสวนของการจัดนิทรรศการ  มีการนําเสนอ
เนื้อหาและงบประมาณตาง ๆ ใหกับจังหวัดไดรับทราบ  และไดรับการอนุมัติเรียบรอยแลวเปนเงินจํานวน 
200,000 บาท  ซ่ึงจะดําเนินการติดตั้งอุปกรณตาง ๆ ใหแลวเสร็จภายในวันท่ี 31 สิงหาคม 2554   
ในการนี้ขอเรียนเชิญผูบริหารทุกทานเขาเยี่ยมชมงาน โดยผูวาราชการจังหวัดเปนประธานเปดงาน  
ในเวลา 17.30 น. ของวันท่ี 1 กันยายน 2554 ณ ศาลากลางเกา  รวมท้ังหลังจากพิธีเปดจะเปนการแสดง
ศิลปวัฒนธรรมไทย-ญี่ปุน โดยทางคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไดเตรียมการจัดกิจกรรมตาง ๆ   
อาทิ วิธีชงชา วิธีการทําขนม  วิธีการพับกระดาษตาง ๆ เปนตน 

2. ตามท่ีสถาบันอยุธยาศึกษาไดรับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยใหดําเนินการจัดทําหนังสือ
เพ่ือเผยแพรคุณคาความเปนมรดกโลก ปจจุบันดําเนินการได 70 เปอรเซ็นต  โดยคุณสาวิตรี   
สุวรรณสถิตย  ผูทรงคุณวุฒิสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ไดมาเปนประธานวิพากษ
บทความตาง ๆ ท่ีจะนําลงในหนังสืออยุธยามรดกโลกท่ีสถาบันอยุธยาศึกษา  โดยจะแลวเสร็จภายใน
เดือนธันวาคม 2554 เ พ่ือสงมอบให กับองคการบริหารสวนจังหวัดเ พ่ือจัดพิมพและเผยแพร 
ในป 2555 ตอไป 

3. งานสัมมนาไทย-โปรตุเกส  ซ่ึงสถาบันอยุธยาศึกษาเปนหนวยงานท่ีประสานงานกับ
โครงการตํารามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  โดย ดร.ชาญวิทย   เกษตรศิริ   ผูทรงคุณวุฒ ิ
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ซ่ึงอยูระหวางการจัดทําคําสั่งโดยมีหนวยงานและ 
สวนราชการตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยไดรับมอบหมายเพ่ือปฏิบัติหนาท่ี  ซ่ึงจะนําเสนอตออธิการบดี 
เพ่ือลงนามตอไป  เพ่ือจัดทําหนังสือขอเชิญคณะกรรมการทุกฝายประชุมพรอมกันในวันท่ี 7 กันยายน 
2554 เวลา 13.30 น. ณ หองประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 

รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 4.6  เร่ืองนําเสนอเพ่ือทราบจากผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 สาระสําคัญโดยยอ 

- ไมมี -  
 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
- ไมมี -  

 



 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  คร้ังที่  19 

 

[2-8] 

ระเบียบวาระที่ 4.7   เร่ืองนําเสนอเพ่ือทราบจากผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 สาระสําคัญโดยยอ 

- ไมมี -  
 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
- ไมมี -  

 

ระเบียบวาระที่ 4.8  เร่ืองนําเสนอเพ่ือทราบจากผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 

 สาระสําคัญโดยยอ 

- ไมมี -  
 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 

- ไมมี –  
 

ระเบียบวาระที่ 4.9  เร่ืองนําเสนอเพ่ือทราบจากผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี 

 สาระสําคัญโดยยอ 

1.  การแตงตั้งคณะกรรมการจัดงานยอยศยิ่งฟา อยุธยามรดกโลกประจําป 2554 และงาน
กาชาดประจําป 2554  

2.  มหาวิทยาลัยเขารวมประกวดโครงการมหาวิทยาลัยนาอยูโดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนยหันตรา  โดยพ้ืนท่ีการศึกษา
เขต 1 เชิญชวนใหมหาวิทยาลัยเขารวมประกวดในครั้งนี้   และจังหวัดพระนครศรีอยุธยาไดเชิญชวนให
ทํา Big Cleaning Day ซ่ึงในวันท่ี 30 สิงหาคม 2554 มหาวิทยาลัยมอบหมายใหนายทวีศักด  จริตควร  
ผูชวยอธิการบดีฝายบริหาร  ดําเนินการนําคนงานทําความสะอาดบริเวณถนนสาย 21 ดานขางรั้ว
มหาวิทยาลัย  ขณะนี้มหาวิทยาลัยอยูในชวงดําเนินการปรับปรุงภูมิทัศนใหสวยงามเพ่ือรอรับการ
ประเมิน สมศ. ในวันท่ี 29 - 30  กันยายน 2554  

3.  วันท่ี 29  สิงหาคม  2554  ผูอํานวยการกองกลางไดแจงทุกหนวยงานเรื่องไฟฟาดับ 
ท่ัวท้ังมหาวิทยาลัยในวันท่ี 31 สิงหาคม  2554 แตเนื่องจากยังมีการเรียนการสอนอยูอาจทําใหเกิด
ปญหาอยางมากตอมหาวิทยาลัย  หรืออาจตองหยุดการเรียนการสอน  จึงขออนุญาตการไฟฟาเลื่อน
กําหนดการท่ีไฟฟาจะดับท่ัวท้ังมหาวิทยาลัยในวันดังกลาวเปนวันท่ี 5 กันยายน  2554  

 
มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 

รับทราบ  
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ระเบียบวาระที่ 4.10  เร่ืองนําเสนอเพ่ือทราบจากรองอธิการบดีและผูชวยอธกิารบด ี

ระเบียบวาระที่ 4.10.1  เร่ืองนําเสนอเพ่ือทราบจากรองอธกิารบดีฝายบริหาร 

 สาระสําคัญโดยยอ 

- ไมมี -  
 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
- ไมมี -  

 

ระเบียบวาระที่ 4.10.2  เร่ืองนําเสนอเพ่ือทราบจากรองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา 

 สาระสําคัญโดยยอ 
 1.  จากการท่ีไดเขารวมประชุมแทนอธิการบดี  มีผลจากท่ีประชุมอธิการบดี   ซ่ึงเปนวาระ

พิเศษสําหรับเรื่องการพิจารณางบประมาณในภาพรวมของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือเสนอตอรัฐมนตรี
ตามนโยบายใหมของรัฐบาล  สรุปไดวามหาวิทยาลัยราชภัฏ  เสนอโครงการในภาพรวมจํานวน 
5 โครงการ  งบประมาณท้ังสิ้นโดยประมาณ 5,000 ลานบาท คือโครงการผลิตครู  โครงการพัฒนาครู  
โครงการรองรับกับการแจกแท็บเล็ตตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ซ่ึงมหาวิทยาลัยจะสนับสนุน
ทางดานเนื้อหาโครงการท่ีเปนงานวิจัยและโครงการพัฒนาบุคลากร  และโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา
และบุคลากรทางการศึกษารวมกับตางประเทศ  หากมีรายละเอียดเพ่ิมเติมจะนําเรียนคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยไดรับทราบตอไป   

 2.  โครงการทบทวนเพ่ิมเติม  ตามท่ีไดเสนองบประมาณคําสั่งท่ีกระทรวงศึกษาใหทบทวน
การจัดทําคําของบประมาณตามนโยบายรัฐบาล  โดยกองนโยบายและแผนไดรวบรวมนําเสนอโครงการ
ไปแลวเพ่ิมเติม  เปนยอดรวมท้ังสิ้นจํานวน 53 ลานบาท  โดยมีรายการท่ีไดจัดทําขอเสนอไปในเรื่อง
งบประมาณซ่ึงเปนเรื่องหลักท่ีถอดตามนโยบายรัฐบาล มีดังนี้  1. โครงการพัฒนาศักยภาพดาน
การศึกษาและอาชีพในพ้ืนท่ีจังหวัดโดย ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุงพรหม รองอธิการบดีฝายวิชาการ 
ไดเขียนโครงการนําเสนอ  2. โครงการศูนยพัฒนาสรางสรรคและบริการสื่ออิเล็กทรอนิกสเพ่ือการเรียนรู
โดยมหาวิทยาลัยจะทําหนาท่ีเปนศูนยใหบริการคอมพิวเตอรแท็บเล็ตพัฒนาเนื้อหาและบริการ 
ใหคําปรึกษาทางดานเทคนิคขอวงเงินงบประมาณจํานวน 13 ลานบาท  3.  โครงการพัฒนา
ศิลปวัฒนธรรมและการทองเท่ียวมรดกโลกขอวงเงินงบประมาณจํานวน 15 ลานบาท  4.  โครงการวิจัย
และพัฒนาแผนยุทธศาสตรจังหวัดและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรเพ่ือรองรับ AEC 2015 และ Word 
Expo ขอวงเงินงบประมาณจํานวน 15 ลานบาท โดย ผศ.ดร.วิมลพรรณ  รุงพรหม  รองอธิการบดีฝาย
วิชาการ ไดใหความอนุเคราะหเขียนโครงการเพ่ือนําเสนอ  ไดมีการเขียนชื่อโครงการและงบประมาณ 
เม่ือวันศุกรท่ี 26  สิงหาคม  2554  รวมงบประมาณท่ีไดจัดทําคําขอท้ังสิ้น 293 ลานบาทจากเดิม 
ท่ีสํานักงบประมาณไดอนุมัติกรอบท่ีงบประมาณ 240 ลานบาท  เพ่ิมข้ึน 53 ลานบาท  แตยังไมเปน 
ท่ีสิ้นสุดเนื่องจากตองรอคณะรัฐมนตรี  และสุดทายตองออกเปน พ.ร.บ. กอน  นอกจากนี้การใหหยุด
ปฏิทินงบประมาณตามบันทึกขอความจากสํานักงบประมาณ  สํานักนโยบายและแผนงบประมาณ  
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เลขท่ี นร 0716/20174  วันท่ี 22  สิงหาคม  2554  เรื่อง การกําหนดปฏิทินงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555  โดยสรุปกวาจะใชงบประมาณแผนดินประมาณเดือนกุมภาพันธ  
เนื่องจากสัปดาหสุดทายของเดือนมกราคม  จะนําข้ึนทูลเกลาเพ่ือลงพระปรมาภิไธย ประกาศ 
ในพระราชกิจจานุเบกษา พ.ร.บ. งบประมาณ พ.ศ.  2555  งบประมาณแผนดินจะใชไดอยางเปน
ทางการโดยมี พ.ร.บ. รองรับประมาณเดือนกุมภาพันธ  2555  สํานักงบประมาณไดจัดทํากรอบ
งบประมาณใชไปพรางกอนโดยตั้งแตเดือนตุลาคม  2554  จนกระท่ังถึง พ.ร.บ. งบประมาณออกมา 
ในชวงนี้ประมาณ 5-6 เดือน โดยจัดใหจํานวน 50 เปอรเซ็นตของป พ.ศ. 2554 ซ่ึงไดงบประมาณ 211 
ลานบาท คิดเปน 105 ลานบาท ซ่ึงกองนโยบายและแผนไดจัดทํารายการเสนอไปแลว เปนรายการท่ี
จําเปน อาทิ เงินเดือน คาจาง คาตอบแทน  และงบผูกพันตาง ๆ ท่ีมีความจําเปนแตมีขอสังเกตวา งบ
ลงทุนยังไมมี  ยกเวนอาคารท่ีผูกพันแลวคืออาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรมท่ียังเบิกไมหมด  รายการท่ี
เปนครุภัณฑรายการใหมสํานักงบประมาณจะยังไมจัดใหเนื่องจากยังไมมีการพิจารณาราง พ.ร.บ. 
งบประมาณ   

3.  วันท่ี 30 สิงหาคม 2554  ไดรับมอบหมายใหเขารวมประชุมแทนอธิการบดี  เรื่องรายงาน
ผลการเบิกจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554  ขอมูลตั้งแตตนปงบประมาณ ถึง วันท่ี 22 
สิงหาคม 2554 เรียงลําดับรายจายภาพรวมจากมากไปนอยโดยคลังจังหวัดไดจัดทําขอมูลในภาพรวม
จํานวน 64 หนวยงาน ซ่ึงมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาจัดอยูในอันดับท่ี 44  ของการเบิกจาย
งบประมาณแผนดินโดยงบประมาณลงทุนไดเบิกจายไปประมาณ70 เปอรเซ็นต  และงบภาพรวม
เบิกจายประมาณ 78 เปอรเซ็นต  ซ่ึงเปาหมายของมติ ครม. กําหนดวางบลงทุนจะตองเบิกอยางนอย 
72 เปอรเซ็นต และงบภาพรวมเปาหมายของมติ ครม. กําหนดไว 93 เปอรเซ็นต แตจังหวัดจะ
ตั้งเปาหมายท่ี 78 เปอรเซ็นตของงบภาพรวม และตั้งเปาหมายไวท่ี80 เปอรเซ็นตของงบลงทุน  คาดวา
จะทําไดเม่ือถึงปลายปงบประมาณจึงนําเสนอขอมูลเพ่ือทราบ 

4.  จังหวัดพระนครศรีอยุธยาขอเชิญชวนเขารวมงานอยุธยามรดกโลก เทศกาลความสัมพันธ 
อยุธยา-ญี่ปุน บริเวณศาลากลางจังหวัดหลังเดิมในวันท่ี 1-4 กันยายน 2554  ซ่ึงงานดังกลาวจะรวม 
3 กิจกรรมดวยกันคือ  งานมรดกโลก  ความสัมพันธอยุธยา-ญี่ปุน และงานอยุธยาแฟร 2011 จะเปน
การจัดงานท่ีรวมของดีเมืองอยุธยา เชน OTOP และงานกวยเตี๋ยวของการทองเท่ียวแหงประเทศไทย  
ซ่ึงจะจัดเปนครั้งท่ี 5 และเปนครั้งสุดทาย     

  
มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 

 รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 4.10.3  เร่ืองนําเสนอเพ่ือทราบจากรองอธิการบดีฝายวิชาการ 

 สาระสําคัญโดยยอ 
   1. บัญชีรายชื่อหลักสูตรและกําหนดการปรับปรุง เปดสอน  ซ่ึงหลักสูตรท่ีผานสภา
มหาวิทยาลัยรับทราบและใหความเห็นชอบแลวมีจํานวน 12 หลักสูตร  และหลักสูตรท่ีงดและไมมี
นักศึกษาขอความอนุเคราะหเรงรัดดําเนินการปดหลักสูตรโดยดวน  เนื่องจากเสนอหลักสูตรจะปรากฏ
ชื่อหลักสูตร 2 ท่ีซ่ึงสภาวิชาการ สภามหาวิทยาลัยจะไมนําเสนอ  และไดนําประกาศฉบับท่ี 215 ไดนําลง
จดหมายขาวแจงใหรับทราบโดยท่ัวกันเรื่องหลักสูตรท่ีจะเปดรับในป 2555 ตองเรงรัดนําเขาสภา
มหาวิทยาลัยภายในวันท่ี 10 พฤศจิกายน 2554  โดยหลักสูตรท่ีไมปฏิบัติตามเง่ือนไขจะไมมีการทวงถาม
แตอยางใด  แตจะยึดตามหลักสูตรเทานั้นหากคณะมีเง่ือนไขจะตองดําเนินการจัดทําบันทึกแจงกอนเขา
สภามหาวิทยาลัย  
   2. การรับสมัครนักศึกษากองบริการการศึกษาเริ่มดําเนินการกําหนดปฏิทินในการพัฒนา
หลักสูตรและประชาสัมพันธหลักสูตรไวเกือบครบถวนแลว 
   3. การแตงตั้งคณะกรรมการใหคําปรึกษาดานวิชาการระดับมหาวิทยาลัยโดย สกอ. เปนผู
กําหนดองคประกอบให  ซ่ึงทุกมหาวิทยาลัยตองมีคณะกรรมการดังกลาวเปนผูพัฒนาระบบและกําหนด
นโยบาย  ซ่ึงในสวนท่ีกองบริการการศึกษาไดดําเนินการเขียนแผนงบประมาณเพ่ือจัดตั้งงบประมาณสวน
นี้เพ่ิมข้ึนมา 
   4. การจายคาหนวยกิตกองบริการการศึกษาไดดําเนินการจัดทําหนังสือไปยังคณะตาง ๆ 
เพ่ือแจงใหอาจารยท่ีปรึกษาดําเนินการตรวจสอบรายละเอียดตาง ๆ เปนรายบุคคลใหครบถวนและ 
ชวงกอนสอบปลายภาคการศึกษาจะดําเนินการดังกลาวอีกครั้งหนึ่งเพ่ือตรวจทานรวมกับขอมูลในระบบ
วาถูกตองตรงกันหรือไมตามขอเสนอท่ีเก่ียวของเรียบรอยแลว 
    5. บันทึกเก่ียวกับสหกิจศึกษาจากท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย ซ่ึงมหาวิทยาลัยไดมีการ 
กําหนดกรอบและแนวทางไวแลว  ซ่ึงทุกหลักสูตรหรือคณะยังคงใชแนวปฏิบัติท่ีมีอยูดําเนินการในทิศทาง
เดียวกัน 

 
มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 

รับทราบ   
 

ระเบียบวาระที่ 4.10.4   เร่ืองนําเสนอเพ่ือทราบจากรองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ 

 สาระสําคัญโดยยอ 

- ไมมี -  
 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
- ไมมี –  
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ระเบียบวาระที่ 4.10.5  เร่ืองนําเสนอเพ่ือทราบจากรองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา 

 สาระสําคัญโดยยอ 

- ไมมี -  
 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
- ไมมี -  

 

ระเบียบวาระที่ 4.10.6  เร่ืองนําเสนอเพ่ือทราบจากผูชวยอธิการบดีฝายบริหาร 

 สาระสําคัญโดยยอ 

- ไมมี -  
 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 

- ไมมี -  

 

ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่องนําเสนอเพ่ือพิจารณา 

ระเบียบวาระที่ 5.1 ขอความเห็นชอบการขออนุมัติโครงการและงบประมาณจัดการศึกษา  
ตามบันทึกขอตกลงความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
กับมหาวิทยาลัยชนชาติกวางสี ประจําป พ.ศ. 2554 

 สาระสําคัญโดยยอ 
  ตามบันทึกขอความสํานักงานอธิการบดี ท่ี ศธ 0550.01/87  ลงวันท่ี 19 กรกฎาคม  2554  
แจงใหคณะวิทยาการจัดการพิจารณาดําเนินการจัดทําโครงการและงบประมาณตามโครงการจัด
การศึกษาตามบันทึกขอตกลงความรวมมือฯ  ประจําป พ.ศ. 2554  และใหนําเสนอคณะกรรมการ 
ชุดตาง ๆ เพ่ือพิจารณาอนุมัติ นั้น  
    บัดนี้ คณะไดดําเนินการจัดทําโครงการและงบประมาณตามโครงการดังกลาวเรียบรอยแลว 
โดยมีกระบวนการในการจัดทํางบประมาณตามข้ันตอนตาง ๆ คือ จัดประชุมคณะกรรมการจัดการศึกษา
สําหรับนักศึกษาตามโครงการความรวมมือฯ  ตามคําสั่งท่ี 504/2554  เพ่ือพิจารณาจัดสรรงบประมาณ
บริหารจัดการหลักสูตรฯ  ในการประชุมครั้งท่ี 1/2554  วันท่ี 13 กรกฎาคม 2554  และจัดทําโครงการ/
รายละเอียดกิจกรรมการใชงบประมาณตามวงเงินตามระเบียบท่ีเก่ียวของ  นําเสนอโครงการงบประมาณ
เพ่ือขอความเห็นชอบโครงการฯ  ตอท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิทยาการจัดการ  ในการ
ประชุมครั้งท่ี 1/2554 วันท่ี 26 กรกฎาคม 2554  ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบโครงการและงบประมาณ 
จํานวน 958,641.60 บาท  (เกาแสนหาหม่ืนแปดพันหกรอยสี่สิบเอ็ดบาทหกสิบสตางค) และใหนําเสนอ
มหาวิทยาลัยเพ่ือขออนุมัติตามข้ันตอนตอไป 
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  อธิการบดี  กลาววา ขณะนี้งบประมาณโครงการดังกลาวคาบเก่ียวกันระหวางปงบประมาณ
กับปการศึกษา  เวลาดําเนินการควรดําเนินการตามระบบเดียวกันคือตามปงบประมาณเพ่ือทําการใชใน
ชุดเดียวกัน  แตเนื่องจากเสนอมาในชวงใกลสิ้นปงบประมาณ จึงทําใหเกิดความคาบเก่ียวเปนระบบ
งบประมาณท่ีอาจจะใหการพิจารณาใชงบประมาณหรือประสิทธิภาพของงบประมาณอาจมีไมมาก
เทาท่ีควร  ท่ีประชุมมีขอคิดเห็นวาควรจัดทํารายการและรายละเอียดใหมีความชัดเจน เชน หมวด
คาตอบแทนควรแจกแจงแตละหมวดใหชัดเจน และคาตอบแทนไดตอบแทนในเรื่องอะไรบาง  และใน
สวนท่ีเปนคาครุภัณฑไมควรใสรายละเอียดมาตรฐานครุภัณฑมากเกินไปควรกําหนดคุณลักษณะโดยกวาง
ในตัวโครงการเนื่องจากเวลาท่ีดําเนินการไปแลวไมสามารถซ้ือไดตองมาทําการปรับเปลี่ยนโครงการทําให
เสียเวลาดําเนินการแกไข 

 
มติท่ีประชุม 

  เห็นชอบในหลักการ การขออนุมัติโครงการและงบประมาณจัดการศึกษา ตามบันทึก
ขอตกลงความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากับมหาวิทยาลัยชนชาติกวางสี 
ประจําป พ.ศ. 2554 วงเงินจํานวน 958,641.60 บาท (เกาแสนหาหม่ืนแปดพันหกรอยสี่สิบเอ็ดบาท 
หกสิบสตางค) และใหจัดทํารายละเอียดโครงการและคําของบประมาณใหมีความชัดเจน 
 

ระเบียบวาระที่ 5.2 ขอความเห็นชอบการดําเนินการจางจัดทําแผนแมบททางกายภาพ 
โดยวิธีกรณีพิเศษ 

 สาระสําคัญโดยยอ 
  ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ไดอนุมัติงบบํารุงการศึกษา เพ่ิมเติม 
ครั้ ง ท่ี  1  ให ดํ า เนิ นการจ า งจั ด ทํ าแผนแมบททางกายภาพจํ านวน 4 ,500,000 บาท (สี่ ล าน 
หาแสนบาทถวน)  ขณะนี้มหาวิทยาลัยไดอนุมัติขอบเขตและราคากลางงานจางจัดทําแผนแมบท 
ทางกายภาพ  ตามบันทึกขอความเลขท่ี 536/2554  ลงวันท่ี 9 สิงหาคม  2554 นั้น เพ่ือใหการดําเนินการ
เปนไปตามระเบียบ  กองกลางจึงขออนุญาตเชิญมหาวิทยาลัยขอนแกน  ซ่ึงเปนสวนราชการและ 
มีประสบการณในการจัดทําแผนแมบททางกายภาพเขาเสนอราคาโดยวิธีกรณีพิเศษ 

  ท่ีประชุมมีการอภิปรายเสนอความเห็น ดังนี้ 
  ผศ.วิชชุกร  นาคธน คณบดีคณะมนุษยศาสตรฯ  กลาววา  ขอทราบเหตุผลความจําเปน
ในการจัดจางโดยวิธีกรณีพิเศษ มีเหตุผลใดท่ีไมใชการประกวดราคา และกรณีการซ้ือจางวิธีกรณีพิเศษคือ
การซ้ือจางระหวางสวนราชการมีระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535  และแกไข
เพ่ิมเติม มีเง่ือนไขอยูในขอ 26  ตองมีเง่ือนไขในกรณีดังตอไปนี้ 1.  เปนผูผลิตพัสดุหรือทํางานจางนั้นเอง
และนายกรัฐมนตรีอนุมัติใหซ้ือหรือจาง  2.  มีกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรี กําหนดใหซ้ือหรือจางและ
ในกรณีนี้ใหรวมถึงหนวยงานอ่ืนท่ีมีกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีกําหนดดวย มหาวิทยาลัยไดมีมติ 
ของคณะรัฐมนตรีซ่ึงเขาตามเง่ือนไของคประกอบหรือไม จึงขอทราบหลักการและเหตุผลความจําเปน
อยางไร  
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  นายจิรศักดิ์  ชุมวรานนท  รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา  กลาววา กรณีของ 
การจางดวยวิธีกรณีพิเศษ  ไดมีบทเรียนจากการประมูลในเรื่องของการสอบราคา  การประกวดออกแบบ
ราคาบริษัท ซายนเทค จํากัด จํานวน 4 อาคาร ซ่ึงแขงกันดวยราคาเพียงอยางเดียว  ผลปรากฏวา
มหาวิทยาลัยไดรับความเสียหาย กรณีการออกแบบ หลังคา จั่ว สูญหาย  ซ่ึงบริษัทไมรับผิดชอบและ
มหาวิทยาลัยไมสามารถควบคุมคุณภาพได  รัฐบาลโดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีมีกรณียกเวน 
ในการท่ีจะสามารถจางสวนราชการท่ีเปนผูผลิตดําเนินการเอง  ในเรื่องนั้นๆ กรณีนี้จะเขาขายเรื่อง 
ของการท่ีมหาวิทยาลัยหรือหนวยงานท่ีมีตัวอยาง เชน การไฟฟาท่ีผลิตหมอแปลงไฟฟา และมี
บริษัทเอกชนท่ีทําเชนเดียวกัน  ท้ังท่ีของการไฟฟาอาจมีราคาแพงกวาแตมหาวิทยาลัยก็สามารถท่ีจะ
ตัดสินใจเลือกการไฟฟา เพราะเหตุผลวา  การไฟฟาดูแลระบบการไฟฟาและการจายไฟฟาท้ังหมดในเขต
ภูมิภาค จึงมีความม่ันใจและพิจารณาเลือกใหเปนผูดําเนินการโดยคํานึงถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ  และ
ในสวนของแบบเนื่องจากมหาวิทยาลัยทุกแหงผลิตบุคลากรท่ีมีองคความรูในเรื่องของการเขียนแบบและ
ออกแบบ  ดังนั้นมหาวิทยาลัยซ่ึงเปนแหลงความรูชั้นสูง  มีอาจารยท่ีสอนวิศวกร  สถาปนิก ทําใหมีความ
ม่ันใจในคุณภาพของงาน  ในสวนของวิธีกรณีพิเศษสามารถเลือกใหทําการเสนอได  โดยท่ีเลือกตามท่ี
มหาวิทยาลัยจะมีองคความรูในเรื่องนั้น ๆ   
  นางสุนทรี  โพธิกุล  ผูอํานวยการกองกลาง  กลาววา  กรณีเง่ือนไขตามระเบียบในขอ 2  
มีกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรี จึงไดถือเอาขอกฎหมายตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย 
การพัสดุ พ.ศ. 2535  และแกไขเพ่ิมเติม 
  ผศ.วิชชุกร  นาคธน คณบดีคณะมนุษยศาสตรฯ  กลาววา หลักการมีดังนี้ หากมีกฎหมาย
เฉพาะใหพิจารณาจากกฎหมายเฉพาะกอน  เวนแตไมมีกฎหมายเฉพาะจึงใชกฎหมายท่ัวไปซ่ึงระเบียบ
พัสดุเปนกฎหมายท่ัวไป  สวนมติ ครม. ซ่ึงเปนกรณีเฉพาะใชสําหรับกรณีวิธีพิเศษ มีอยู 2 อยาง คือ  
ใชจางวิธีพิเศษกับการจางวิธีกรณีพิเศษ  จึงตองนํามติ ครม. มาพิจารณาวาการจางเขาตามเง่ือนไข
หรือไมหากไมเขาตามเง่ือนไขก็ไมสามารถทําได  ซ่ึงในกระบวนการตัดสินใจท่ีจะเลือกมหาวิทยาลัยเขามา
ทําภารกิจดังกลาวนี้  มีหลักการและเหตุผลท่ีจะยืนยันการตัดสินใจหรือไม  แตคณะกรรมการเม่ือ
พิจารณาอนุมัติเห็นชอบสิ่งใดลงไปมีผลผูกพันในเรื่องนั้นท้ังสิ้น  จึงขอความอนุเคราะหใหมีรายละเอียด
ตามสมควรกอนท่ีจะใหคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติ เห็นชอบ ในเรื่องท่ีมีความเสี่ยง 
  อธิการบดี  กลาววา  ในเรื่องดังกลาวไดมีการขออนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยเรียบรอยแลว  
และเม่ือไดรับการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยแลวไดขอเชิญมหาวิทยาลัยขอนแกนมาเปนท่ีปรึกษา 
ในการจัดทําแผนแมบทโดยไดรับการอนุญาตจากสภามหาวิทยาลัย  ซ่ึงมหาวิทยาลัยขอนแกนมาให
คําปรึกษาในเรื่องของการจัดทํายกรางโครงการจนมาถึงการจัดทําราง TOR  เปนความเก่ียวของท่ี
มหาวิ ทยาลั ย มีข อ มูลของมหาวิทยาลั ยขอนแกน   ประกอบ กัน กับมหาวิทยาลั ย เคยจ า ง
มหาวิทยาลัยขอนแกนทําแผนแมบทท่ีศูนยสามบัณฑิตจึงเปนขอมูลท่ีแสดงใหเห็นผลงาน  และจากขอมูล
ดังกลาวประกอบกับ ขณะนี้มหาวิทยาลัยขออนุมัติงบประมาณไปแลวซ่ึงจะหมดปงบประมาณในเดือน
ตุลาคม 2554 ซ่ึงเปนชวงท่ีจะตองดําเนินการเสนองบประมาณกับสํานักงบประมาณซ่ึงจะตองมีแผน 
แบบแปลน ในการประกอบการเสนอของบประมาณ  หากมหาวิทยาลัยรอดําเนินการตามกระบวนการ
ปกติ จะใชระยะเวลาในการดําเนินการ 4-6 เดือน จะทําใหไมมีขอมูลท่ีจะนําไปชี้แจงตอกรรมาธิการ
งบประมาณ  ดวยเหตุนี้หากมหาวิทยาลัยดําเนินการตามกระบวนการปกติจะทําใหไมสามารถเสนอขอมูล
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ไดทันในปงบประมาณ 2555 จะทําใหกระทบงบประมาณท้ังหมดในเรื่องเง่ือนไขเวลา  สวนเรื่องของ
หนวยงานเหตุผลตามท่ีไดชี้แจงในเบื้องตน  และท่ีสําคัญเม่ือใชระบบการประมูลเกิดปญหาจากเงิน
งบประมาณต่ําเปนสาเหตุใหทําใหมีปญหาและมีผลกระทบตามมา ซ่ึงนํามาเปนขอมูลประกอบ 
การพิจารณาและตรวจสอบตามขอกฎหมายเพ่ือดําเนินการในเรื่องดังกลาวเพ่ือใหทันเวลาและสามารถใช
ประโยชนได  โดยฝายพัสดุไดดําเนินการตรวจสอบกับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ  
ซ่ึงมีกรณีท่ีสามารถดําเนินการได 
  ผศ.วิชชุกร  นาคธน คณบดีคณะมนุษยศาสตรฯ  กลาววา  กระบวนการตั้งแตเริ่มตนใน
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยคราวหนึ่ ง  มีวาระในเรื่องของการนําเสนอให
มหาวิทยาลัยขอนแกนเขาชี้แจงเก่ียวกับแผนแมบท โดยชี้แจงวาไมมีขอผูกมัดใด ๆ ท้ังสิ้น ตอมาเรื่อง
ดังกลาวไดมีการนําเขาท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือขออนุมัติกรอบวงเงินในเรื่องของการซ้ือ-จาง  
โดยสภามหาวิทยาลัยอนุมัติกรอบวงเงินประมาณ 5-6 เดือนท่ีผานมา  ซ่ึงชวงเวลาดังกลาวควรตอง
ดําเนินการใหแลวเสร็จภายหลังจากท่ีสภามหาวิทยาลัยอนุ มัติกรอบวงเงิน และควรมีขอมูล 
ในการพิจารณาท่ีรอบคอบ  สวนประเด็นท่ีมหาวิทยาลัยเคยจางใหมหาวิทยาลัยขอนแกนจัดทําแผน
แมบทของศูนยสามบัณฑิตซ่ึงผานมาหลายปแลว ไมแนใจวาขอมูลท่ีผานมาแลวหลายปจะไมลองชักชวน
มหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ ใหไดมีโอกาสนําเสนอ Concept ใหม ๆ บางหรือ  อาจมีบางแหงสามารถออกแบบ
ไดดีกวาในราคาวงเงินท่ีถูกกวาก็เปนได  และท่ีมีความสนใจอยูในขณะนี้คือ คณะสถาปตยกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร ซ่ึงมีการเรียนการสอนแบบสถาปตยกรรมของไทยโดยตรงซ่ึงเปนท่ีมาของสถาปนิก
ของกรมศิลปากรท้ังหลาย นาจะเขากับเมืองท่ีเปนมรดกโลกไดดีกวามหาวิทยาลัยขอนแกนหรือไม  และ
จากการพูดคุยกับมหาวิทยาลัยขอนแกน 2-3 ครั้ง  ในเรื่อง Idea ไดสอบถามเก่ียวกับ Concept ใน 
การออกแบบเปนอยางไร  ดูราวกับวามหาวิทยาลัยขอนแกนจะรื้อและทําการสรางใหมท้ังหมดซ่ึงทําไมได
จะตองออกแบบมาสเตอรแพลนบนพ้ืนฐานของอาคารท่ีมีอยูแลวตองทําการออกแบบใหอาคารเดิม 
ยังคงไวและออกแบบเสริมเพ่ิมเติมข้ึนไมใชเริ่มตนจากศูนย ซ่ึงไมมีความม่ันใจในการออกแบบ 
ของมหาวิทยาลัยขอนแกนเทาท่ีควร  ในการท่ีจะไววางใจและเชื่อในฝมือของมหาวิทยาลัยขอนแกน 
โดยท่ีไมมีการเปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ เลยนั้นนาจะเปนการตัดสินใจท่ีไมนาจะสมบูรณและ
อาจจะไมไดของดีในราคาท่ีแพงอีกดวย จึงขอนําเสนอไวเพ่ือเปนขอสังเกต 
  อธิการบดี  กลาววา  ในเรื่องของ Concept ไดมีการนําเสนอแนวคิดโดยจัดทําแผนแมบท
จํานวน 4 แบบ ข้ันตอนแรกแบงโซนนิ่งโดยใหพิจารณาเลือกโซนกอนซ่ึงไดรับการพิจารณาใหเหลือ 
จํานวน 2 แบบ  และนําเอา 2 โซนมาจัดทําใหมีรายละเอียดเพ่ิมข้ึนและเหลือสุดทายผลตามแบบท่ี
คณบดีคณะมนุษยศาสตรฯ เสนอคือไมไดรื้อท้ังหมดโดยมีท้ังสวนท่ีรื้อไดและสวนท่ีปรับ  ซ่ึงมี Concept 
คือไมรื้ออาคารเดิมคงไวใหมากท่ีสุดเวนแตอาคารทรุดโทรมไมสามารถซอมแซมไดจึงทําการรื้อถอน  
ดังนั้นแนวคิดไมไดเปนการรื้อสรางใหมแตเปนการปรับจากของเดิมยกเวนท่ีจําเปนตองรื้อ เชน อาคาร 8 
และอาคาร 9 ท่ีเปนอาคารเตี้ยและพ้ืนท่ีไมเหมาะสมจึงตองทําการรื้อถอน  เม่ือไดตัวรางแผนแมบท
แลวแตยังไมไดยุติก็ใหเริ่มจากการจางจัดทําแผนแมบททางกายภาพนําไปพัฒนาตอทําใหเปนมาสเตอร
แพลนฉบับใหมโดยตัวรางเดิมเปนเพียงตุกตาท่ีทําการยกรางข้ึนมาเพ่ือใหเห็นแนวทางเทานั้น   
ซ่ึงมาสเตอรแพลนฉบับใหมอาจจะตางจากเดิมเลยก็เปนได  ซ่ึงตองทบทวนใหมอีกครั้งหนึ่ง 
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  ผศ.วิชชุกร  นาคธน คณบดีคณะมนุษยศาสตรฯ  กลาววา ขอมูลจากขอความของ
สาระสําคัญ “กองกลางจึงขออนุญาตเชิญมหาวิทยาลัยขอนแกน  ซ่ึงเปนสวนราชการและมีประสบการณ
ในการจัดทําแผนแมบททางกายภาพเขาเสนอราคาโดยวิธีกรณีพิเศษ” หมายความวา มหาวิทยาลัยจะทํา
สัญญากับมหาวิทยาลัยขอนแกนใชหรือไม    
  ดร.รวีวัตร  สิริภูบาล  ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  กลาววา   
จากขอความก็เขาใจแบบเดียวกันกับคณบดีคณะมนุษยศาสตรฯ  หากการวางแผนแมบททางกายภาพ
เม่ือทําแลวไดประโยชนและคุมคาก็ควรทํา  และควรเสนอใหผูมีประสบการณอ่ืน ๆ ไดมีโอกาสเขามา
นําเสนอดวยวิธีกรณีพิเศษได  ไมใชเฉพาะแตมหาวิทยาลัยขอนแกนเพียงแหงเดียว  มหาวิทยาลัยอ่ืนท่ีมี
ศักยภาพเชิญมาทุกท่ีไดหรือไม  แตหากคิดวางบประมาณในสวนนี้ยังไมจําเปนท่ีจะตองรีบดําเนินการใน
ชวงเวลานี้  หรือมหาวิทยาลัยมีภารกิจท่ีจะใชเงินงบประมาณในสวนอ่ืนก็พิจารณาใหดําเนินการในปหนา
ตอไป  จนกวาภาวะการเงินไมตึงมือจึงคอยดําเนินการในเรื่องดังกลาว 
  อธิการบดี  กลาววา  สํานักงบประมาณมีเง่ือนไขในการท่ีจะจัดสรรงบประมาณให  หากมี
แผนใหเห็นจะพิจารณางายจึงเปนเง่ือนไขในการจัดทําในเรื่องการจางจัดทําแผนแมบททางกายภาพ  
ซ่ึงมหาวิทยาลัยมีวงเงินงบประมาณจากสํานักงบประมาณเปนเพดานอยูแมจะประกาศออกมาวาเปน 
Zero Beat แตความเปนจริงไมใช Zero Beat โดยจะพิจารณาจากยอดงบประมาณเดิมซ่ึงวงเงินของ
มหาวิทยาลัยจะเพ่ิมไมมากแตมหาวิทยาลัยจําเปนตองลงทุนจะตองเสนอใหสํานักงบประมาณยอมอนุมัติ
งบให  แตหากไดเห็นแผนของมหาวิทยาลัยการท่ีจะพิจารณาอนุมัติเปนไปไดงายข้ึนซ่ึงไดรับคําแนะนํา
จากผูอํานวยการสํานักงบประมาณ การเสนอของบประมาณแบบเปนคราว ๆ ไปเหมือนปท่ีผานมาทําให
โอกาสในการไดรับงบประมาณมีจํากัด  ดวยเหตุนี้ตัวมาสเตอรแพลนจะเปนตัวชี้ทิศทางและเปน
ประโยชน หากรอของบประมาณในปหนาซ่ึงระหวางท่ีรอก็เปนการทําใหเสียโอกาส  สวนในกรณีของ
มหาวิทยาลัยขอนแกนจะพิจารณาเปนมหาวิทยาลัยอ่ืนไดหรือไมนั้น  สามารถดําเนินการไดเพียงแต 
ขอดําเนินการใหเร็วข้ึน 
  นายจิรศักดิ์  ชุมวรานนท  รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา  กลาววา คําถามกรณี
ท่ีตองดําเนินการในปนี้หรือไมนั้นตามท่ีอธิการไดตอบคําถาม  ขอย้ําวาจําเปนตองดําเนินการเนื่องจาก 
เม่ือสองปท่ีผานมาไดไปท่ีสํานักงบประมาณพบวามหาวิทยาลัยมียอดการเบิกจายงบประมาณต่ําในป 
2553  งบลงทุนมหาวิทยาลัยเบิกแค 27 เปอรเซ็นตในเรื่องของการกอสรางอาคารกวาจะกอสรางแตละ
อาคารสําเร็จ  ถูกสํานักศิลปากรท่ี 3 อุทยานประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยาสั่งระงับใหหยุด 
การกอสรางจํานวนหลายเดือน และหลายวัน สาเหตุมาจากมหาวิทยาลัยไมมีแผนผังการกอสราง   
ไดมีการนําเรียนสํานักงบประมาณวาจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีปญหามากกวาท่ีอ่ืน ๆ เนื่องจาก 
ไมสามารถสรางอาคารสูงเกิน 8 เมตรไดและพ้ืนท่ีการกอสรางก็เปนอุปสรรคในการกอสรางจึงเปนเหตุผล
ในการมียอดการเบิกจายท่ีต่ํา เนื่องจากกอสรางไมทันตามกําหนดไดกวาจะทําการประมูล ขออนุญาต
ดําเนินการได  ซ่ึงมีข้ันตอนมากมายท่ีตองดําเนินการเปนชวงท่ีจะของบประมาณ 2554 จึงไดนําเสนอวา
ตอไปนี้มหาวิทยาลัยจะดําเนินการจัดทํามาสเตอรแพลนแผนแมบททางกายภาพแลวจะปรึกษากับ
ศิลปากรขอดูรายละเอียดท้ังหมดเพ่ือขออนุมัติท้ังแผน  หากเปนไปตามมาสเตอรแพลนศิลปากรจะไม
ขัดของเนื่องจากทํางานรวมกันซ่ึงอยูในเง่ือนไข TOR คือแผนแมบทท้ังหมดจะตองปรึกษารวมกับ
ศิลปากรใหเรียบรอยวาจะสามารถดําเนินการในแตละจุดกอสราง  ซ่ึงแผนแมบทท่ีมหาวิทยาลัย 
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จะดําเนินการลงทุนจํานวน 4,500,000 บาท  ผูรับจางไมวาจะเปนใครตองทํางานรวมกับศิลปากร 
ใหเรียบรอยในคราวเดียววาสามารถทําการกอสรางไดอยางแนนอน  จึงนําเสนอสํานักงบประมาณวา
ตอไปนี้ในรอบใหมท่ีจะของบประมาณป 2555 ไดนําเอกสารหลักฐานท้ังหมดชี้แจง Concept ในเรื่อง
ของมาสเตอรแพลนใหสํานักงบประมาณพิจารณาวามหาวิทยาลัยมีมาสเตอรแพลนท้ังหมด  เพ่ือใหทํา
การกอสรางไดเร็วข้ึนเพราะมหาวิทยาลัยจะทํางานลวงหนาซ่ึงปกติมหาวิทยาลัยไมเคยเขียนแบบลวงหนา
กอนปงบประมาณ โดยแบบเดิมจะเปนการท่ีไดรับงบประมาณแลวจึงดําเนินการเขียนแบบ กวาจะจัดจาง
และทําการประมูลไดอาคาร 4 หลัง  ของบริษัท ซายนเทค จํากัด ใชเวลาหลายเดือนมากและกวาจะลง
มือตอกเสาเข็มได  ก็สิ้นปงบประมาณ เซ็นสัญญาจางเดือนสุดทายของปงบประมาณเหตุการณแบบนี้ 
จะทําไมเกิดข้ึนหากมหาวิทยาลัยมีมาสเตอรแพลน  จึงเปนเหตุผลความจําเปนของการมีมาสเตอรแพลน
ในปนี้ เนื่องจากในปหนาท่ีจะของบประมาณในป 2555 และยังเปนโอกาสดีเนื่องจากยุบสภา  
กระบวนการของบประมาณมีการเลื่อนออกไปไมเชนนั้นตองเขาไปท่ีสภาเพ่ือทําการชี้แจงตอกรรมาธิการ  
ซ่ึงเปนกังวลเก่ียวกับการท่ีไมมีแบบพิมพเขียวไปยื่นอาคารท้ังหลายจะไมไดอีกแลวเพราะสํานัก
งบประมาณแจงชัดเจนวาตองมีพิมพเขียวของทุกอาคารตอไปนี้ 
  วาท่ีรอยตรีหญิงรัตติยา พาวินัย หัวหนากลุมงานพัสดุ  กลาววา เหตุผลท่ีตองดําเนินการ
ดวยวิธีกรณีพิเศษและแผนแมบททางกายภาพ เนื่องจากการจัดสรรของสํานักงบประมาณในอนาคต
ขางหนานอกจากการทําแผนแมบททางกายภาพแลวจะตองจัดทํา GPS แตละอาคารโดยจะสํารวจจาก
แผนแมบทแตละอาคารวามีรหัสอะไร  ใชการตรวจสอบโดยใชดาวเทียมเพ่ือปองกันมหาวิทยาลัย 
นํางบประมาณไปสรางศูนยนอกพ้ืนท่ี  วิธีกรณีพิเศษอยูในอํานาจของอธิการบดีท่ีสามารถดําเนินการ
เรียกจากผูรับจางไดโดยตรงในกรณีท่ีเชิญมหาวิทยาลัยขอนแกนเนื่องจากรับทราบโดยท่ัวกันในภาพรวม
วาไดมีการเขามานําเสนอและหารือรวมกันมากอน  แตหากจะเชิญจาก 3 มหาวิทยาลัยจะไมเขาในวิธี
กรณีพิเศษแตจะเปนการประกาศเชิญชวน  ดังนั้นตองตัดสินใจวาจะดําเนินการรูปแบบเชิญชวนหรือกรณี
พิเศษในการดําเนินการเรื่องดังกลาว  แตหากเปนการประกาศเชิญชวนอยางนอยไมต่ํากวา 3 เดือน 
ยังไมสามารถจัดทําแผนแมบทไดแนนอน 
  ดร.รวีวัตร  สิริภูบาล  ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  กลาววา  
เรื่องแผนแมบททางกายภาพเปนเรื่องท่ีเขาท่ีประชุมมานานมากแลวหากจะดําเนินการใหสมบรูณแบบ 
ไมตองใชโดยวิธีกรณีพิเศษ  ควรมีการนําเสนอตั้งแต 3-6 เดือนท่ีผานมา  แตเม่ือเริ่มดําเนินการ 
ในระยะเวลาท่ีกระชั้นจําเปนตองใชวิธีพิเศษทําใหคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาเปนอยาง
อ่ืนไมไดเพราะเง่ือนไขเวลาบังคับ  ดังนั้นเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบควรรูวามหาวิทยาลัยดําเนินการอะไรไวใน
เบื้องตนแลวบางและควรจะดําเนินการอะไรบางในอนาคต  หากรูวาจะใชวิธีกรณีพิเศษควรดําเนินการ
ตั้งแต 6 เดือนท่ีผานมาหรือจะใชวิธีอ่ืน ๆ เพ่ือใหเหมาะสมและสมบรูณแบบยิ่งกวา 
   ผศ.วิชชุกร  นาคธน คณบดีคณะมนุษยศาสตรฯ  กลาววา  ตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535  และแกไขเพ่ิมเติม ขอ 26 (2) มีกฎหมายหรือมติ
คณะรัฐมนตรีกําหนดใหซ้ือหรือจาง  และกรณีนี้ใหรวมถึงหนวยงานอ่ืนท่ีมีกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรี
กําหนดดวย หมายความวาอยางไร   
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  วาท่ีรอยตรีหญิงรัตติยา พาวินัย หัวหนากลุมงานพัสดุ  กลาววา  มติคณะรัฐมนตรี 
ท่ีกําหนดใหซ้ือหรือจาง เชน มหาวิทยาลัยทุกท่ีท่ีใหบริการดานวิชาการ  ดานขอบขายงานท่ีมีคณะใด ๆ 
สังกัดอยูเชนมหาวิทยาลัยไปใหวิชาการดานกฎหมายซ่ึงมหาวิทยาลัยสามารถใหบริการหนวยงาน
ภายนอกไดโดยใชมติคณะรัฐมนตรี   
  ผศ.วิชชุกร  นาคธน คณบดีคณะมนุษยศาสตรฯ  กลาววา  ขอมูลควรใหคณะกรรมการได
เขาใจดวยถึงความเปนจริงนั้น  วาจะเขาองคประกอบท้ังสองหรือไม  ซ่ึงงานจัดซ้ือ-จัดจางมีความเสี่ยงสูง 
  อธิการบดี  กลาววา หากมหาวิทยาลัยไมเรงดําเนินการทําใหไมมีขอมูลท่ีจะไปนําเสนอขอ
งบประมาณทําใหมหาวิทยาลัยเสียโอกาส  
  นางสาวณิศรา  ประดิษฐดวง ผูแทนผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กลาววา 
พิจารณาจากรายละเอียดของเนื้องานมีความเห็นวา ณ ขณะนี้มหาวิทยาลัยยังไมไดจางใคร  แตเม่ือจาง
แลวจะตองทํางานใหเสร็จสิ้นภายใน 180 วัน หากจางเสร็จตามวิธีกรณีพิเศษจะสรางเสร็จในป 2556  
ในการขอสรางอาคารโดยปกติการขอสรางอาคารจะตองยื่นประมาณเดือนมีนาคม - เดือนเมษายน 
ทบทวนจากระยะเวลาตามรายละเอียดมีความกังกลวาจะเสร็จสิ้นทันเวลาไดอยางไร  และจะใช
ปงบประมาณใด 
  อธิการบดี  กลาววา แผนการท่ีใชจะเรงดําเนินการใหแลวเสร็จเร็วท่ีสุด เพราะระยะเวลาท่ี
จะเสนอของบประมาณ  และตองการมีแบบถือไปยื่นตอสํานักงบประมาณซ่ึงปงบประมาณ 2555 และ
2556 เกิดเหตุคือในปงบประมาณ 2555 มีแบบจําลองยังไมถึงข้ันพิมพเขียวใชสํารองเพ่ือนําเขาเสนอในป 
2555 แต 6 เดือนแรกไมไดคือตั้งแต ตุลาคม - มีนาคม จะไดชวงเดือนเมษายน  แตในชวงแรกนี้ยังมี 
การพิจารณาของป 2556 ดวยหากยังไมดําเนินการชวงนี้และไปดําเนินการในอีก 6 เดือนขางหนา 
จะเกินชวงเวลาของป 2556 และมีผลทําให เสียโอกาสท้ังป  2555 และ 2556 จะไดนําเขา 
ในป 2557 แทน 
  นายจิรศักดิ์  ชุมวรานนท  รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา  กลาววา  งบประมาณ
ป 2554 มหาวิทยาลัยเกือบท่ีจะตกของอาคารวิทยาการจัดการท่ีสํานักงบประมาณจะปดมาเปน
ปงบประมาณ 2555   หลักการพิจารณางบประมาณมีกรอบและเพดานอยูแลวแตกองกรรมาธิการท่ีเปน
สภาผูแทนราษฎรจะพิจารณาจากรูปแบบรายการหมายความวามหาวิทยาลัยพรอมแตหากไมมีแบบ
สําเร็จหรือมีแบบสมบรูณท่ีจะสรางไดเลยจัดพิจารณาหลังสุดโดยแขวนไวกอนและหนวยงานใดมีแบบ
พิมพเขียวพิจาณาอนุมัติใหงบกอน 
  ดร.รวีวัตร  สิริภูบาล  ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  กลาววา   
หากดําเนินการโดยวิธีกรณีพิเศษ มหาวิทยาลัยขอนแกนจะดําเนินการใหเสร็จไดภายในระยะเวลาก่ีวัน 
ซ่ึงตามสัญญากําหนดไว 180 วัน และเหลือระยะเวลาแค 6 เดือน มหาวิทยาลัยจะตองดําเนินการขอ
งบประมาณเดือนใด 
  อธิการบดี  กลาววา  ในระหวางการดําเนินการชวงนี้ ยังไมทราบกําหนดการท่ีสภาจะนัด 
เปนวันใด  แตขณะนี้ยังไมไดรับแจงงบประมาณของป 2556 ใหรับทราบโดยกําหนดเวลาปกติจะตองแจง
ใหทราบประมาณเดือนธันวาคม-มกราคม  เพ่ือเปนกรอบสวนรายละเอียดจะแจงใหทราบในเดือนถัดไป  
ซ่ึงในป 2555  มหาวิทยาลัยไดของบประมาณไปแลวแตยังไมมีแบบ  โดยยังไมไดขอสรุปท่ีจะดําเนินการ
ใหเสร็จภายใน 3 เดือน ซ่ึงจะผูกพันกับมาสเตอรแพลน 
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มติท่ีประชุม 
      เห็นชอบการดําเนินการจางจัดทําแผนแมบททางกายภาพโดยวิธีกรณีพิเศษมีมติดังนี้       
  1.  เห็นชอบจํานวน 8 คน ดังน้ี 
  1)  รศ.วันทนีย  แสนภักดี  รองอธิการบดีฝายบริหาร 
  2)  ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุงพรหม  รองอธิการบดีฝายวิชาการ 
  3)  นายจิรศักดิ์  ชุมวรานนท รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา 
  4)  ดร.สุภัทรา  คงเรือง  (แทน) คณบดีคณะครุศาสตร    
   5)  รศ.ดร.นพวรรณ ธีระพันธเจริญ คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
   6)  ดร.นริสานันท  เดชสุระ  (แทน) ผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา 
   7)  นายชัยพฤกษ  ชูดํา  ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   8)  ดร.รวีวัตร  สิริภูบาล  ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
  2.  ไมเห็นชอบจํานวน 1 คน คือ ผศ.วิชชุกร  นาคธน  คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

   3.  งดออกเสียง จํานวน 2 คน ดังน้ี 
1) รศ.ลํายอง  ปลั่งกลาง  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
2) นางสาวณิศรา    ประดิษฐดวง (แทน) ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 
ระเบียบวาระที่ 5.3 ขอความเห็นชอบการร้ือถอนอาคาร 8 และอาคาร 9 เพ่ือใชพ้ืนที่ 
เปนสถานที่ในการกอสรางอาคารเรียนและปฏิบัติการเรียนรวม 

 สาระสําคัญโดยยอ 

               ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  จะดําเนินการกอสรางอาคารเรียนและ
ปฏิบัติการเรียนรวม  โดยใชพ้ืนท่ีอาคาร 8 และอาคาร 9 เปนท่ีกอสรางอาคารเรียนและปฏิบัติการ 
เรียนรวม  กลุมงานอาคารสถานท่ีฯ  จึงขอความเห็นชอบรื้นถอนอาคาร 8  และอาคาร 9  เพ่ือใชพ้ืนท่ี
กอสรางอาคารเรียนและปฏิบัติการเรียนรวม 
   
  อธิการบดี  กลาววา  ในสวนของการขนยายมอบหมายกองกลางเปนผูรับผิดชอบเม่ือ
เจาหนา ท่ีผานเรื่องมายังผู อํานวยการกองกลางมาแลวจึ งมอบหมายนายทวี ศักดิ์  จริตควร   
ผูชวยอธิการบดีเปนผูกํากับดูแลงานอาคารและสถานท่ีตอจากผูอํานวยการกองกลางมิใชผานเรื่องท่ี 
รศ.วันทนีย  แสนภักดี รองอธิการบดีฝายบริหาร  ซ่ึงอาคาร 8 อยูระหวางดําเนินการขนยายสามารถ 
ทําการรื้อระบบเครือขายไดทันที  และอาคาร 9 สวนท่ีตองการจะดําเนินการคือการรื้อระบบเครือขาย
ใหดําเนินการไดทันทีโดยใหใชเครือขายของอาคารอ่ืนแทน 
 

มติท่ีประชุม 
       เห็นชอบการรื้อถอนอาคาร 8  และอาคาร 9 เพ่ือใชพ้ืนท่ีเปนสถานท่ีในการกอสรางอาคาร
เรียนและปฏิบัติการเรียนรวม   
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ระเบียบวาระที่ 5.4 ขอความเห็นชอบ (ราง) คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 สาระสําคัญโดยยอ 
เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ขออนุญาตท่ีประชุมให นายสราวุธ  คําสัตย 

นําเสนอ (ราง) คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 
  ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยและผลการสัมมนารวมระหวางผูบริหารและคณะกรรมการชุดตางๆ  
ของมหาวิทยาลัย  มีขอเสนอใหมีการจัดทําตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานท้ังรายบุคคลและหนวยงาน   
ซ่ึงอธิการบดีไดแจงและมอบหมายใหทุกสวนราชการพิจารณายกรางตัวชี้วัดการปฏิบัติงานรายบุคคล 
ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการแลวนั้น  เพ่ือใหการดําเนินการเปนรูปธรรมและรวดเร็วข้ึน จึงไดมีการ
แตงต้ังคณะทํางานจัดทํารายละเอียดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงานรายบุคคลของบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการ  โดยใหมีหนาท่ีและความรับผิดชอบในการรวบรวมขอมูล วางแผน  ดําเนินการ  ติดตาม
ประเมินผลและรายงาน การปรับปรุง พัฒนา รวมท้ังจัดทํารายละเอียดตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน
รายบุคคลของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ นั้น 
  ในการนี้คณะทํางานจึงไดทําการยกราง คูมือการประเมินผลการปฏิบัติราชการบุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเปนแนวทางในการ
ดําเนินงาน ปรับปรุง พัฒนา และเพ่ิมประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการของบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการ ตามกรอบท่ีคณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) กําหนด 
 

มติท่ีประชุม  
      มอบหมายคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาอานหลักเกณฑตาม (ราง) คูมือ 
การประเมินผลการปฏิบัติราชการบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ  มหาวิทยาราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
เพ่ือใหความคิดเห็นโดยใหนําสงขอมูลเพ่ือปรับแกไขคืนกลับมาท่ีสํานักงานอธิการบดีภายในวันท่ี 9 
กันยายน 2554 เพ่ือนําเขาท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 19/2554 ตอไป 

 
ระเบียบวาระที่ 5.5  ขอความเห็นชอบตารางกระจายตัวบงช้ีผลการดําเนินงานตามเกณฑ
มาตรฐานการจัดการศึกษาและแผนงบประมาณ ปงบประมาณ 2555 

 สาระสําคัญโดยยอ 
ตามมติท่ีประชุมในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 17/2554  เม่ือ

วันท่ี 16  สิงหาคม  2554  คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มีมติและขอสั่งการใหดําเนินการตาม
ระเบียบวาระท่ี 5.2  มอบหมายใหทุกหนวยงานนําขอมูล (ราง) ตารางกระจายตัวบงชี้ผลการดําเนินงาน
ตามเกณฑมาตรฐานการจัดการศึกษาและแผนงบประมาณ ปงบประมาณ 2555  ผนวกกับขอมูลของแต
ละหนวยงานตามท่ีตองการกําหนดและใหนําเขาท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารของคณะใหความ
เห็นชอบกอน  และแจงกลับมายังกองนโยบายและแผนในวันท่ี 26 สิงหาคม  2554 นั้น 
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มติท่ีประชุม 
  เห็นชอบการกระจายตัวบงชี้ผลการดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐานการจัดการศึกษาและ
แผนงบประมาณ  ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555  โดยใหหนวยงานไปปรับแกไขและแจงกองนโยบาย
และแผนอีกครั้ง  และมอบหมายใหแตละหนวยงานนําเปาหมายไปจัดทํางานโครงการตอไป  และ
นําเสนอตอคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน  จากเดิมกําหนดไววันท่ี 30  สิงหาคม  2554  
เปนวันท่ี 7  กันยายน  2554 
 

ระเบียบวาระที่  5.6  ขอความเห็นชอบ (ราง)  แผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 15 ป  
(พ.ศ. 2555-2569) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

สาระสําคัญโดยยอ 
  ตามท่ีมหาวิทยาลัยไดมอบหมายใหกองนโยบายและแผน ยก (ราง) แผนพัฒนาการศึกษา
ระยะ 15 ป (พ.ศ. 2555-2569)   นั้น กองนโยบายและแผน ไดดําเนินการยก (ราง)  แผนพัฒนา
การศึกษาระยะ 15 ป นําเสนอตอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 17/2554  
เพ่ือพิจารณาเม่ือวันท่ี 16 สิงหาคม 2554  โดยท่ีประชุมมีมติเห็นชอบและใหกองนโยบายและแผน 
สําเนา (ราง) แผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 15 ป (พ.ศ. 2555-2569) ใหคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยพิจารณา นั้น กองนโยบายและแผนไดดําเนินการเสร็จสิ้นเรียบรอยแลวตามเอกสารสรุปผล
การพิจารณา (ราง) แผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 15 ป (พ.ศ. 2555-2569) ซ่ึงเปนขอมูลจาก 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยโดยมีขอมูลการพิจารณาเห็นดวยมีจํานวน 7 คน ดังนี้ 1) อธิการบดี  
2) คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 3) คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 4) ผูอํานวยการสถาบัน
อยุธยาศึกษา 5) ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 6) ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 7) ผูอํานวยการสํานักคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  และผูท่ียังไมไดแสดงความคิดเห็น 
มีจํานวน 8 คน ดังนี้  1 )  รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา 2) รองอธิการบดีฝายวิชาการ  
3) รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา  4) รองอธิการบดีฝายบริหาร  5) รองอธิการบดีฝายวิจัยและ
บริการวิชาการ 6) ผูชวยอธิการบดี 7) คณบดีคณะครุศาสตร 8) คณบดีคณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 9) ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี  
 
 มติท่ีประชุม 
      4เห็นชอบในหลักการ  แผนพัฒนาการศึกษา ระยะ 15 ป (พ.ศ. 2555 - 2569)  มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  และใหนําเขาท่ีประชุมประชาพิจารณในวันท่ี 8 กันยายน 2554 ตามกําหนด 
โดยแจงเชิญชวนผูบริหารท่ียังไมไดแสดงความเห็น  รวมท้ังประชาคมท้ังหมดเขารวมประชาพิจารณ 
โดยพรอมเพรียงกัน 
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ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอื่น ๆ 
 

ระเบียบวาระที่ 6.1  การพิจารณากรอบวงเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2555 

สาระสําคัญโดยยอ 
 ตามมติท่ีประชุมในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 17/2554  

เม่ือวันท่ี 16 สิงหาคม 2554 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มีมติและขอสั่งการใหดําเนินการ ตาม
ระเบียบวาระท่ี 5.3 เห็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณและตัวชี้วัดตามท่ีเสนอ และมอบหมายให
หนวยงานนําขอมูลกลับไปพิจารณาเพ่ือจัดทําสรุปรายละเอียดโครงการและงบประมาณ โดยแจงกลับมา
ยังกองนโยบายและแผน ภายในวันท่ี 26 สิงหาคม 2554 เพ่ือทําการประมวลขอมูลนําเสนอเขาท่ีประชุม
คณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน กอนเริ่มปงบประมาณ 30 วัน พิจารณาใหความเห็นชอบ
กอนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติตอไป  

 
 มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
      มอบหมายใหกองนโยบายและแผน นําเสนอผลการประมวลขอมูลตามกรอบวงเงิน
งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 เพ่ือนําเสนอตอคณะกรรมการบริหารงบประมาณ
และการเงิน จากเดิมกําหนดไววันท่ี 30 สิงหาคม 2554 เปนวันท่ี 7 กันยายน 2554 
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สาระสําคัญโดยยอ 
เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยหารือกําหนดการประชุมคณะกรรมการ

บริหารมหาวิทยาลัย ครั้งท่ี 19/2554 วันอังคารท่ี 13 กันยายน 2554  เวลา 13.30 น. ณ หองประชุม 1 
อาคารสํานักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 

 รับทราบ 
 
ปดประชุมเวลา เวลา  18.30 น. 

    
 

   รศ.วันทนีย แสนภักดี     ผูตรวจบันทึกการประชุม 
   นางสาวนงคราญ ปนแกว  ผูบันทึกการประชุม 
   นางสาวภัครินทร ภิญญา  ผูบันทึกการประชุม 
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