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รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัย 
คร้ังที่  8/2558 

วันอังคารที่  28  กรกฎาคม  2558  เวลา 13.30 – 17.30 น. 
ณ  ห้องประชุมอยุธยา – อาเซียน  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

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

ผู้ท่ีมาประชุม 
1. รศ.ดร.นพวรรณ ธีระพันธ์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร      ประธาน 
2. ผศ.ดร.จันทร์เพ็ญ คล้ายมุข  รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน    กรรมการ 
3. ผศ.ดร.อดิศร  ภู่สาระ  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ      กรรมการ 
4. รศ.ไพฑูรย์  สมัครกิจ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา     กรรมการ 
5. อาจารย์ธาตรี มหันตรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและกฎหมาย  กรรมการ 
6. ผศ.บุญไท  เจริญผล  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายงานประกันคุณภาพ    กรรมการ 
7. อาจารย์ ดร.กิติมา ทามาล ี  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการฯ    กรรมการ 
8. อาจารย์สุทัศน์ อู่ทอง  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานที่ฯ    กรรมการ 
9. อาจารย์ ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์     กรรมการ 
10. อาจารย์ ดร.อมรรัตน์ สน่ันเสียง คณบดีคณะครุศาสตร์            กรรมการ 
11. ผศ.หทัยรัตน์  ทรรพวส ุ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์    กรรมการ 
12. ผศ.ศานิต  สวัสดิกาญจน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ         กรรมการ 
13. รศ.ดร.ชูสิทธ์ิ  ประดับเพ็ชร์ ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา    กรรมการ 
14. อาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผู้อํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา       กรรมการ 
15. ผศ.ธนู   บุญญานุวัตร ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและ 

     เทคโนโลยีสารสนเทศ      กรรมการ 
16. ดร.นริสานันท์ เดชสุระ  ผู้อํานวยการสํานักงานบัณฑิตศึกษา    กรรมการ 
17. นางสาวเพลินตา โมสกุล  ผู้อํานวยการกองนโยบายและแผน        กรรมการ 
18. นางสารภี  พูลศิร ิ  ผู้อํานวยการกองพัฒนานักศึกษา     กรรมการ 
19. นางลักขณา  เตชวงษ์  ผู้อํานวยการกองบริการการศึกษา     กรรมการ 
20. นางสุนทรี  โพธิกุล  ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี   กรรมการและเลขานุการ 
21. นางศิขรินทร์ สุวรรณทัศน์ นิติกร         ผู้ช่วยเลขานุการ 
22. น.ส.กาญจน์พิชญา ภิญญา  รักษาการหัวหน้างานกิจการคณะกรรมการ       

              ผู้ช่วยเลขานุการ 
23. นางจิราพร  พัฒน์ธนกิจ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป      ผู้ช่วยเลขานุการ 
24. นางปิยะนุช  สุขเพ็ชร  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป      ผู้ช่วยเลขานุการ 
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ผู้ไม่มาประชมุ 
1. อาจารย์ ดร.เกษม บํารุงเวช อธิการบดี    ติดราชการ 
2. อาจารย์ ดร.ศานติ เล็กมณ ี  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  ติดราชการ 
3. อาจารย์ประพันธ์ แสงทองดี ประธานสภาคณาจารย์และขา้ราชการ ติดราชการ 
4. นางสาวพรสวรรค์ คล้ายกัน ผู้อํานวยการกองกลาง     ติดภารกิจ 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางสาวกาญจนา     เงินอ่อน หัวหน้าสํานักงานคณะครุศาสตร์ 
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงรัตติยา พาวินัย หัวหน้าสํานักงานผู้อํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา 
3. นางสาวพิจิกามาศ     แย้มบู่ หัวหน้าสํานักงานผู้อํานวยการสํานักงานวิทยบริการฯ 
4. อาจารย์สุดารัตน์     เกลี้ยงสอาด ประธานคณะกรรมการดําเนินงานศูนย์ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพฯ 
5. นางเดือนเพ็ญ     สนแย้ม นักวิชาการศึกษา งานประกันคณุภาพ 
6. นายไอศูรย์      จิตกระแสร์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
7. นางอมรรัตน์     อมรนาถ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

เริ่มประชุม เวลา 13.30 น. 
          ประธานพิจารณาจํานวนกรรมการที่มาประชุมและเห็นว่าครบองค์ประชุมแล้ว จึงเปิด         
การประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 1.1  แนวทางการดําเนินงานของมูลนิธิรากแก้ว 2558 - 2559 
 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
 คณะกรรมการมูลนิธิรากแก้วได้กําหนดวิสัยทัศน์และปรับพันธกิจใหม่  จึงจําเป็นต้องปรับ
โครงสร้างการบริหารจัดการภายในและพัฒนาระบบการประสานแผน/โครงการกับสถาบันอุดมศึกษาควบคู่      
ไปด้วย  ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการดําเนินการ  ดังน้ัน  กรณีมีความจําเป็นในการประสานงานระหว่าง
สถาบันอุดมศึกษากับมูลนิธิรากแก้วในวาระต่าง ๆ คณะกรรมการมูลนิธิฯ  จึงได้มอบหมายให้ผู้จัดการโครงการ
รากแก้ว  คุณสิตะกาญจน์  อนันตศิลป์  เป็นแกนกลางประสานงานและปฏิบัติงานในกิจกรรมต่าง ๆ ในนาม    
ของมูลนิธิฯ แต่เพียงผู้เดียว 

 

 มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
   รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 1.2   อธิการบดีติดราชการ 
สาระสําคัญโดยย่อ 

เน่ืองด้วยอธิการบดีติดราชการ  จึงมอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายบริหารเป็นประธาน      
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 

 
 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
 รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี 2.1  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  ครั้งท่ี 7/2558  

สาระสําคัญโดยย่อ 
มหา วิทยาลัย ไ ด้ กํ าหนดใ ห้มีการประ ชุม  คณะกรรมการบ ริหารมหา วิทยาลัย               

ครั้งที่ 7/2558 เมื่อวันอังคารที่  30 มิถุนายน  2558 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา – อาเซียน  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย นําเสนอรายงานการประชุม ครั้งที่ 7/2558    
เพ่ือขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 

 

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  ครั้ งที่  7/2558              
โดยไม่มีการแก้ไข  
 

ระเบียบวาระที่ 3   เรื่องสืบเน่ืองจากการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 3.1  รายงานข้อมูลการดําเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติท่ีประชุม 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ครั้งท่ี 7/2558 

สาระสําคัญโดยย่อ 
  เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  (ก .บ . )  นํา เสนอรายงานข้อมูล               
จากการดําเนินงานและผลการปฏิบั ติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย               
ครั้งที่  7/2558 เมื่อวันอังคารที่  30  มิถุนายน  2558  ดังต่อไปน้ี 

ระเบียบ
วาระท่ี เรื่อง มติท่ีประชุม/ข้อเสนอแนะ 

และข้อสั่งการ ผลการปฏิบัติตามมติ 
5.1 ขอความเห็นชอบงบประมาณค่า

ออกแบบ 
เห็นชอบงบประมาณค่าออกแบบอาคารเรียน
รวมและโรงอาหาร จํานวน 1 งาน เป็นเงิน 
1,833,800 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนสาม
หมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน) และนําเข้า
พิจารณาในการประชุมคณะกรรมการบริหาร
งบประมาณและการเงิน (ก.บ.ง.) และ      
การประชุมสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 

- แจ้งมติการประชุมให้แก่หน่วยงาน        
ที่เก่ียวข้องได้รับทราบ 

- นําเสนอคณะกรรมการบริหารงบประมาณ
และการเงิน คร้ังที่ 4/2558 วันที่ 13 
กรกฎาคม 2558 

- นําเสนอสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 7/2558 
เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2558 
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ระเบียบ
วาระท่ี เรื่อง มติท่ีประชุม/ข้อเสนอแนะ 

และข้อสั่งการ ผลการปฏิบัติตามมติ 
5.2 ขอความเห็นชอบ(ร่าง)แผนกลยุทธ์ระยะ 

5 ปี พ.ศ.2559 – 2563 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

เห็นชอบในหลักการ  และขอให้หน่วยงาน  
ที่เก่ียวข้องนํากลับไปเพ่ือเสนอแก้ไขและ
จัดส่งให้กองนโยบายและแผนภายในวันที่   
2 กรกฎาคม 2558 และหากไม่มีการเสนอ
แก้ไขให้นําเข้าพิจารณาในการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย คร้ังที่ 7/2558 ในวันพุธที่    
15 กรกฎาคม 2558 ต่อไป 

- แจ้งมติการประชุมให้แก่หน่วยงาน        
ท่ีเก่ียวข้องได้รับทราบ 

- นําเสนอสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 7/2558 
เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2558 
 

5.3 ขอความเห็นชอบการตกแต่งอาคาร
สํานักงานอธิการบดีโดยประธาน
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัยฯ   

เห็นชอบการตกแต่งอาคารสํานักงาน
อธิการบดีโดยประธานคณะกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัยฯ ส่วนการขอปรับชื่อ
ห้องประชุมเพ่ือให้สอดคล้องกับความเป็น
อยุธยาจะนําเสนอพิจารณาในการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) 
คร้ังต่อไป 

- แจ้งมติการประชุมให้แก่หน่วยงาน        
ที่เก่ียวข้องได้รับทราบ 
 

5.4 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) โครงการจัดหา
เคร่ืองคอมพิวเตอร์สําหรับการเรียนการ
สอนประจําภาคเรียนที่ 1/2558 จํานวน 
2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) 

เห็นชอบ (ร่าง) โครงการจัดหาเคร่ือง  
คอมพิวเตอร์สําหรับการเรียนการสอนประจํา
ภาคเรียนที่ 1/2558  จํานวน 2,000,000 
บาท (สองล้านบาทถ้วน) และนําเข้า
พิจารณาในการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
คร้ังที่ 7/2558  ในวันพุธที่ 15 กรกฎาคม 
2558 ต่อไป 

- แจ้งมติการประชุมให้แก่หน่วยงานที่
เก่ียวข้องได้รับทราบ 

- นําเสนอสภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 7/2558 
เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2558 

ระเบียบวาระท่ี 3.2   รายงานงบดุลศูนย์ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ (อาคารสวนหลวง)       
ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2558 (วันท่ี 21 เมษายน 2558 – 30 มิถุนายน 
2558) 

สาระสําคัญโดยย่อ 
สืบเน่ืองจากในการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 7/2558  ในที่ประชุมได้มีข้อเสนอแนะ

ให้ศูนย์ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ (อาคารสวนหลวง) รายงานงบดุลตามหลักบัญชีที่ถูกต้อง  ดังน้ัน      
ศูนย์ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ (อาคารสวนหลวง) โดยการดําเนินงานของคณะกรรมการชุดปัจจุบัน
บริหารงานโดยนางสาวสุดารัตน์  เกลี้ยงสอาด  โดยได้รับมอบหมายงานจากกรรมการชุดเดิม  ต้ังแต่วันที่ 
20 เมษายน 2558  จึงขอรายงานงบดุลเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) 

 
 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
 รับทราบรายงานงบดุลศูนย์ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ (อาคารสวนหลวง) ณ วันที่ 30 
มิถุนายน 2558 (วันที่ 21 เมษายน 2558 – 30 มิถุนายน 2558)  และขอให้ประธานคณะกรรมการ
ดําเนินงานศูนย์ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ (อาคารสวนหลวง) ดําเนินการ ดังต่อไปน้ี 

1. ประสานงานกับคณะกรรมการชุดเดิม เพ่ือสรุปผลการดําเนินงานในปี พ.ศ.2557  
2. ให้มีการรายงานผลการดําเนินงานในแต่ละปี  และรายงานผลให้คณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัย (ก.บ.) ได้รับทราบ 
3. ให้นํา 10% ของกําไรจากการดําเนินงาน  เพ่ือนําเข้ามหาวิทยาลัย   
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ระเบียบวาระที่ 4 แจ้งผลและนําเสนอแผนงานที่จะดําเนินการของหน่วยงานต่าง ๆ  
ระเบียบวาระท่ี 4.1 คณบดีคณะครุศาสตร์ 
 สาระสําคัญโดยย่อ 

1. เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน – วันที่ 1 กรกฎาคม 2558  อบรมเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง         
การทบทวนแผนปฏิบัติราชการ  คณะครุศาสตร์  ประจําปีการศึกษา 2558  ณ โรงแรมยูนิโก้  แกรนด์  
แซนดารา  จังหวัดเพชรบุรี 

2. เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2558  สัมภาษณ์คัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 
(รอบสอง) ประจําปีการศึกษา 2558 (10 สาขา) สาขาวิชาคณิตศาสตร์  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์  
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา  สาขาวิชาพลศึกษา  สาขาวิชาสังคมศึกษา  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  
สาขาวิชาการสอนภาษาไทย  สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ  สาขาวิชาการประถมศึกษา  สาขาวิชา
การศึกษาพิเศษและการสอนภาษาไทย  ณ ห้อง 701  605  722  713  หอประชุมมหาวิทยาลัยฯ 

3. เมื่อวันที่ 5 – 6 กรกฎาคม 2558  อบรมเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง  พัฒนากระบวนการวิจัย
สําหรับนักวิจัยรุ่นใหม่  ณ ห้อง 701  อาคาร 7  คณะครุศาสตร์ 

4. เมื่อวันที่ 7 – 9 กรกฎาคม 2558  อบรมเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง การพัฒนาครูแกนนํา   
เพ่ือพัฒนาศักยภาพด้านการเรียนรู้กับนักศึกษา  ณ ห้อง 701  อาคาร 7  คณะครุศาสตร์ 

5. เมื่อวันที่ 14 – 16 กรกฎาคม 2558  ค่ายเตรียมความเป็นครู  ประจําปีการศึกษา 2558  
ณ ค่ายประวัติศาสตร์อยุธยา (หมู่บ้านโปรตุเกส) 

6. เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2558  สัมมนาระหว่างฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 1       
ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2558  ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยฯ 

7. เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2558  ศึกษาดูงานการจัดกิจกรรมส่งเสริมกระตุ้นพัฒนา     
การเตรียมความพร้อมสําหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษกิจกรรมธรรมานุบาล  และกิจกรรมการจัดการ
เรียนการสอนสําหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษระดับปฐมวัย  ณ โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล  
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

8. เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2558  สัมมนาระหว่างฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1     
ครั้งที่ 2  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2558  “บรรยาย เรื่อง  จัดการช้ันเรียนอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ”  
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยฯ 

9. ในวันที่ 24 – 31 สิงหาคม 2558  การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับ
หลักสูตร  ประจําปีการศึกษา 2557  สาขาวิชาการสอนภาษาไทย  สาขาวิชาพลศึกษา  สาขาวิชา     
การสอนภาษาอังกฤษ  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา  สาขาวิชาการประถมศึกษา  สาขาวิชาสังคมศึกษา  
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์  สาขาวิชาคณิตศาสตร์  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  และสาขาวิชาการศึกษา
พิเศษ  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ณ  กศพ.222  คณะครุศาสตร์ 

10. ในวันที่ 1 – 4 สิงหาคม 2558  การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
หลักสูตร  ประจําปีการศึกษา 2557  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  สาขาวิชาบริหารการศึกษา  
สาขาวิชาการจัดการเรียนรู้  ณ กศพ.222  คณะครุศาสตร์ 
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11. ในวันที่ 26 สิงหาคม 2558  สัมมนาระหว่างฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู  ครั้งที่ 3       
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยฯ 

คณบดีคณะครุศาสตร์  ขอหารือกรณีบุคลากรประเมินไม่ผ่านในรอบที่ผ่านมา  ซึ่งได้
รับทราบจากการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ว่ากรณีที่บุคลากร
ประเมินไม่ผ่าน  สามารถที่จะสับเปลี่ยนงานได้  ดังน้ันหากหน่วยงานใดมีความประสงค์  ก็ขอหารือ   
ร่วมกันได้  

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ  

 

ระเบียบวาระท่ี 4.2  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 สาระสําคัญโดยย่อ 

1. เมื่ อ วันที่  1  กรกฎาคม  2558   คณะผู้ บริ หาร   คณาจาร ย์  และ เจ้ าห น้ าที่                
คณะมนุษยศาสตร์ฯ ร่วมงาน “ครบรอบ 110 ปี จากโรงเรียนฝึกหัดครูเมืองกรุงเก่า  สู่มหาวิทยาลัย   
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา”  ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยฯ   

2. เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2558  จัดประชุมแผนการรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ  ประจําปี
การศึกษา 2558 (รอบที่ 3) ณ ห้องประชุม 43110  ช้ัน 2  อาคาร 43  คณะมนุษยศาสตร์ฯ 

3. เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2558  คณาจารย์จากสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  เข้าร่วม
โครงการสัมมนาวิชาการ  เครือข่ายรัฐศาสตร์  และรัฐประศาสนศาสตร์  เรื่อง  คุณภาพอุดมศึกษา     
และการส่งเสริมการวิจัย  ณ มหาวิทยาลยัราชภัฏสกลนคร 

4. เมื่อวันที่ 4 – 25 กรกฎาคม 2558  จัดกิจกรรมโครงการบริการวิชาการอบรมภาษาอังกฤษเพ่ือ
การสื่อสารสําหรับครู  และบุคลากรทางการศึกษา  รุ่นที่ 2 (English  for  Communication  for  Teachers  
and  Education  Personnel)  ณ ห้องประชุม 43105  ช้ัน 2  อาคาร 43  คณะมนุษยศาสตร์ฯ 

5. เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2558  จัดประชุมคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับสาขาวิชา/หลักสูตร  ครั้งที่ 5/2558  ณ ห้องประชุม 43110  ช้ัน 2  อาคาร 43       
คณะมนุษยศาสตร์ฯ 

6. เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2558  จัดประชุมวิพากษ์หลักสูตรวิชาแกนหลักสูตร (ปรับปรุง) 
พ.ศ.2559  ณ ห้องประชุม 43110  ช้ัน 2  อาคาร 43  คณะมนุษยศาสตร์ฯ 

7. เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2558  เข้าร่วมพิธีและแสดงความยินดีกับอาจารย์  ดร.เกษม  
บํารุงเวช  ได้รับโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งต้ังเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยฯ 

8. เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2558  สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน  จัดประชุมคณาจารย์และ
ศิษย์เก่า  เพ่ือจัดต้ังชมรมศิษย์เก่าการพัฒนาชุมชน  ณ ห้องประชุม 43110 ช้ัน 2  อาคาร 43           
คณะมนุษยศาสตร์ฯ 

9. เมื่อวันที่ 13 – 24 กรกฎาคม 2558  จัดกิจกรรมโครงการอบรมหลักสูตรการใช้
ภาษาอังกฤษในการปฏิบัติราชการ  สําหรับเจ้าหน้าที่ศาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและศาลแขวง      
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วันที่ 13 กรกฎาคม 2558 – วันที่ 14 กรกฎาคม 2558  เวลา 17.00 – 20.00 น. ณ ห้องประชุม อาคาร 
100 ปี (ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์)  

10. เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2558  จัดประชุมผู้ปกครองนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ฯ 
ประจําปีการศึกษา 2558  ณ ห้องประชุมอาคาร 100 ปี (ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์)  

11. เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2558  จัดประชุมเตรียมงานมนุษยศาสตร์ฯ ประจําปี 2558  
ณ ห้องประชุม 43110  ช้ัน 2  อาคาร 43  คณะมนุษยศาสตร์ฯ 

12. เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2558  จัดกิจกรรมอบรมปรับพ้ืนฐานความรู้ให้กับนักศึกษา   
ช้ันปีที่ 1  คณะมนุษยศาสตร์ฯ ประจําปีการศึกษา 2558  ณ อาคาร 43  คณะมนุษยศาสตร์ฯ 

13. เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2558  นักศึกษาสาขาวิชาศิลปะการแสดง  ร่วมบันทึกเทป              
ในรายการพิเศษ  “รวมนํ้าใจอุปถัมภ์บํารุงโรงพยาบาล 50 พรรษา  มหาชริราลงกรณในพระสังฆราชูปถัมภ์      
เพ่ือพระภิกษุสามเณร”  ณ สตูดิโอ  ทีวีธันเดอร์  กรุงเทพฯ 

14. เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2558  สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น  จัดกิจกรรมอบรมปรับพ้ืนฐาน
ภาษาญี่ปุ่นให้กับนักศึกษาช้ันปีที่ 1  สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น  ณ  ห้องประชุมต้นโมก  อาคารบรรณราช
นครินทร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

15. เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2558  สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน  จัดกิจกรรมอบรมปรับ
พ้ืนฐานให้กับนักศึกษาช้ันปีที่ 1  สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน  ณ ห้องประชุม 43014  อาคาร 43       
คณะมนุษยศาสตร์ฯ 

16. เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2558  จัดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์  ครั้งที่ 6/2558  ณ ห้องประชุม 43110  ช้ัน 2  อาคาร  43  คณะมนุษยศาสตร์ฯ 

17. เมื่ อ วันที่  20 กรกฎาคม  2558  จัดประชุมคณะกรรมการกิจการนักศึกษา             
คณะมนุษยศาสตร์ฯ ครั้งที่ 3/2558  เพ่ือเตรียมมาตรการป้องกันปัญหาอันอาจเกิดขึ้นเน่ืองจากการรับ
น้อง  ณ ห้องประชุม 43110  ช้ัน 2  อาคาร 43  คณะมนุษยศาสตร์ฯ   

18. เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2558  ผู้บริหาร  คณาจารย์ และนักศึกษา  ร่วมกิจกรรม
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่  ปีการศึกษา 2558 “ก้าวแรกสู่บัณฑิต ARU.11”  ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยฯ 

19. เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2558  จัดประชุมงานมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์วิชาการ  
ประจําปี 2558  ครั้งที่ 2  ณ ห้องประชุม 43110  ช้ัน 2  อาคาร 43  คณะมนุษยศาสตร์ฯ 

20. เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2558  คณบดีเดินทางไปบันทึกรายการโทรทัศน์ ให้สัมภาษณ์
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์วิชาการ  ประจําปี 2558  ณ สถานีข่าวเอทีวี 

21. เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2558  คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่คณะมนุษยศาสตร์ฯ      
เป็นตัวแทนทางมหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ทําวัตรเย็นทุกวันธรรมสวนะ  และกิจกรรมจิต
อาสาพัฒนาวัดภายใต้โครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ระยะที่ 2  ณ วัดละมุด  
อําเภอนครหลวง  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

22. เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2558  นักศึกษาใหม่คณะมนุษยศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม ARU  
Freshly  Rally  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 



 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  คร้ังที่  9/2558 

 

[2-8] 

23. เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2558  สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น  จัดกิจกรรมอบรมปรับ
พ้ืนฐานให้กับนักศึกษาช้ันปีที่ 1  สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น  ณ ห้องประชุม 43108  ช้ัน 2        
อาคาร 43  คณะมนุษยศาสตร์ฯ 

24. เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2558  จัดประชุมคณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ฯ  เพ่ือสรรหา
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  ณ ห้องประชุม 43014  อาคาร 43  คณะมนุษยศาสตร์ฯ 

25. เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2558  คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่คณะมนุษยศาสตร์ฯ      
เป็นตัวแทนทางมหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมพิธีถวายเคร่ืองราชสักการะ  จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล  
เฉลิมพระเกียรติ  สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ  สยามมกุฎราชกุมาร  เน่ืองในโอกาสวันคล้าย            
วันพระราชสมภพ   วันที่  28 กรกฎาคม   2558  ณ  บริ เวณลานหน้าศูน ย์ราชการจั งหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

26. ในวันที่ 5 – 28 สิงหาคม 2558  ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในก่อนการตรวจ
ประเมินจริง (Pre – Audit)  ณ อาคาร 43  คณะมนุษยศาสตร์ฯ 

27. เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2558  จัดงานมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์วิชาการ  ประจําปี 
2558  “อยุธยา : แหล่งศึกษามนุษย์และสังคม”  ณ อาคาร 1  และอาคาร 43  คณะมนุษยศาสตร์ฯ  
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ  

 

ระเบียบวาระท่ี 4.3 คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
- ไม่มี - 

 

ระเบียบวาระท่ี 4.4  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 สาระสําคัญโดยย่อ 

1. เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2558  จัดโครงการประเมินประกันคุณภาพเพ่ือรองรับ           
การประเมิน (Pre – audit) ระดับหลักสูตร  ณ ห้องประชุม 1  คณะวิทยาศาสตร์ฯ 

2. เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2558  บริการวิชาการ “นักประดิษฐ์ฟิสิกส์”  ณ โรงเรียนอุดมศีลวิทยา 
3. เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2558  ดําเนินการจัดพิธีเปิดศูนย์สะเต็มศึกษา  ณ ห้องประชุม

อาคาร 100 ปี  
4. เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2558  อบรมการจัดการความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  

ณ ห้องประชุม 1  คณะวิทยาศาสตร์ฯ   
5. เมื่อวันที่ 15 – 17 กรกฎาคม 2558  อบรมปรับพ้ืนฐานนักศึกษาใหม่  ณ ห้องเรียน

อาคาร 30  คณะวิทยาศาสตร์ฯ 
6. เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2558  โครงการวิทยาศาสตร์สัญจร  ณ โรงเรียนวัดสระแก้ว 
7. เมื่ อ วันที่  20  กรกฎาคม  2558  อบรมการพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาใหม่                 

ณ ห้องประชุมอาคาร 100 ปี 
8. เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2558  ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และคณะวิทยาศาสตร์ฯ พบ

ผู้ปกครอง  ณ ห้องประชุม อาคาร 100 ปี  
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9. เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2558  โครงการวิทยาศาสตร์สัญจร  ณ โรงเรียนเสนา “เสนาประสิทธ์ิ”  
10. เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2558  กิจกรรมถวายเทียนพรรษา  ณ วัดธรรมิกราช 
11. ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2558  บายศรีสู่ขวัญนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ฯ  ณ อาคารโรงยิม 1   
12. เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2558  เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยไปวางพวงมาลาในพิธี         

“วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช”  ณ  ศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
13. เมื่ อ วันที่  23 กรกฎาคม  2558  ประชุมปฏิบั ติการการประเมินอธิการบดี                

ณ ห้องประชุมต้นโมก 
14. เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2558  ร่วมพิธีทําบุญหล่อเทียนพรรษา  ณ กองพัฒนา

นักศึกษา   
15. ในวันที่ 13 – 15 สิงหาคม 2558  จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  ณ บริเวณหน้า

คณะวิทยาศาสตร์ฯ 
16. ในวันที่ 18 – 20 สิงหาคม 2558  ซ้อมรับปริญญา  ณ ห้องประชุมคณะวิทยาศาสตร์ฯ 
17. ในวันที่ 24 สิงหาคม – วันที่ 4 กันยายน 2558  การประเมินคุณภาพภายในระดับ

หลักสูตร  ณ คณะวิทยาศาสตร์ฯ 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ  
 

ระเบียบวาระท่ี 4.5 ผู้อํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา  
 สาระสําคัญโดยย่อ 

1. เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2558  กิจกรรมอยุธยาศึกษาสัญจร  ครั้งที่ 4  ณ  โรงเรียน   
หงสประภาสประสิทธ์ิ 

2. เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2558  กิจกรรมอบรมหลักสูตรระยะสั้นคืนความเป็นไทย       
ในภูมิปัญญาท้องถิ่น  ณ ห้องประชุมต้นโมก  อาคารบรรณราชนครินทร์ 

3. เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2558 – วันที่ 9 สิงหาคม 2558  โครงการสอนน้องเรียนศิลป์
ระดับมัธยมศึกษา  ณ ห้องประชุมต้นโมก  อาคารบรรณราชนครินทร์ 

4. เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2558  กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา  ณ บริเวณลานกองพัฒนา
นักศึกษา 

5. ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2558  กิจกรรมแห่เทียน  ณ วัดโปรดสัตว์ 
6. ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2558  กิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องอยุธยาศึกษา ณ หอประชุม

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
7. ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2558  พิธีเวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา  ณ วัดเสนาสนาราม

ราชวรวิหาร 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ  
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ระเบียบวาระท่ี 4.6  ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 สาระสําคัญโดยย่อ 

1. ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2558  ประชุมคณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  ครั้งที่ 2/2558  เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมช้ัน 4  อาคารบรรณราชนครินทร์  
โดยมี ผศ.ธนู  บุญญานุวัตร  เป็นประธานแทนอธิการบดี 

2. เมื่อวันที่ 23 – 24 กรกฎาคม 2558 จัดโครงการวิทยวิชาการ  กิจกรรมต้อนรับและ
ปฐมนิเทศแนะนําการใช้สารสนเทศของสํานักให้กับนักศึกษาที่เข้าใหม่ประจําปีการศึกษา 2558        
เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมต้นโมก  อาคารบรรณราชนครินทร์  และอาคาร 100 ปี   

3. ในระหว่างปิดภาคเรียน  งานบริการเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ  ได้ติดต้ังจุดกระจาย
สัญญาณเครือข่ายไร้สายภายนอกอาคาร WIFI  บริเวณอาคารภายในมหาวิทยาลัย จํานวน 16 จุด     
เพ่ือรองรับนักศึกษาและผู้ใช้บริการในภาคเรียนที่ 1/2558 

4. ให้บริการงานด้าน IT โดยปรับปรุงการใช้งานอินเตอร์เน็ตให้กับคณะมนุษยศาสตร์ฯ     
ณ อาคาร 43  ด้วยการติดต้ังอุปกรณ์กระจายสัญญาณอินเตอร์เน็ต  จํานวน 4 ตัว 96 PORT และติดต้ัง
สาย LAN  จํานวน 96 จุด เป็นที่เรียบร้อยพร้อมใช้งานต่อไป 

5. เมื่อวันที่ 13 – 14 กรกฎาคม 2558  ได้ส่งบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการสัมมนาและ
อบรมเชิงปฏิบัติการ  การส่ือสารองค์กรและทิศทางการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ณ White @ Sea  Resort  จังหวัดระยอง 

6. ในวันที่ 5 สิงหาคม 2558  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งาน Google  Apps  for  Education  
และการพัฒนาเว็บไซต์  ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์  31104  อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์  (อาคาร 100 ปี)  

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ   
 

ระเบียบวาระท่ี 4.7  ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 สาระสําคัญโดยย่อ 

1. เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2558  โครงการพัฒนาครูและบุคลากร  เทคนิคการเขียน
บทความวิชาการ  ณ ห้องประชุมต้นโมก 

2. เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2558  ประชุมคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ประจําเดือน  ณ ห้องประชุมอยุธยา – อาเซียน  สํานักงานอธิการบดี 

3. เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2558  ประชุมบุคลากร  เรื่อง การจัดทําแผนบริหารความเส่ียง  
ณ ห้องประชุม สถาบันวิจัยและพัฒนา 

4. เมื่อวันที่ 1 – 24 กรกฎาคม 2558  ติดตาม เร่งรัด การเบิกจ่ายทุนวิจัย งวดที่ 3        
ของทุกทุน  ณ สถาบันวิจัยและพัฒนา 

5. เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2558  หัวหน้าสํานักงานพร้อมเจ้าหน้าที่วิจัยเข้าร่วมประชุม   
กับสํานักงานที่ดิน  จังหวัดอ่างทอง  ณ  สํานักงานที่ดินจังหวัดอ่างทอง 

6. เมื่อวันที่ 23 – 24 กรกฎาคม 2558  ผู้อํานวยการพร้อมคณะผู้บริหารและนักวิจัย     
เข้าร่วมประชุมกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 6  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  จังหวัดลพบุรี 
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 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ   

 

ระเบียบวาระท่ี 4.8  ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
 สาระสําคัญโดยย่อ 

1. เมื่อวันที่ 23 – 24 กรกฎาคม 2558  จัดสัมมนาระดมความคิดเห็นเก่ียวกับทิศทาง    
การพัฒนาบัณฑิตศึกษา  โดยเรียนเชิญอธิการบดี  คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  อาจารย์ประจําหลักสูตร  
และศิษย์เก่าในระดับปริญญาเอก  ปริญญาโท  และนักศึกษาปัจจุบัน จํานวน 40 คน  เพ่ือร่วมกัน
สัมมนาระดมความคิดเห็นเก่ียวกับสภาพจริงและปัญหา  เพ่ือเสนอแนวทางในการพัฒนาให้กับสํานักงาน
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาต่อไป  ซึ่งขณะน้ีได้ทําการสรุปรายละเอียดต่าง ๆ ที่ได้สัมมนา  เพ่ือจัดทํา
แผนกลยุทธ์เพ่ือนําเสนอคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) 
ต่อไป 

2. การเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพครู  โดยมีนักศึกษาที่ผ่าน      
การคัดเลือก จํานวน 108 คน และจะมีการปฐมนิเทศในวันที่ 8 สิงหาคม 2558 ในช่วงเช้า และมี      
การลงทะเบียนในวันน้ันด้วย 

3. ในวันที่ 8 สิงหาคม 2558  จะมีการสอบคัดเลือกนักศึกษาระดับปริญญาโทเพื่อเข้าศึกษาต่อ 
และจะมีการสอบสัมภาษณ์ด้วย 

4. เปิดการศึกษาประจําภาคเรียนที่ 1/2558  ในวันที่ 15 สิงหาคม 2558 และจะมี      
การปฐมนิเทศในวันน้ันด้วย 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 
 
 

ระเบียบวาระท่ี 4.9  ผู้อํานวยการสาํนักงานอธิการบด ี
 สาระสําคัญโดยย่อ 

ให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน  พนักงาน
ราชการ  ลูกจ้างประจํา  และเจ้าหน้าที่ประจําตามสัญญา เข้าร่วมประชุมในวันที่ 3 สิงหาคม 2558  
เวลา 14.00 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยฯ  เพ่ือดําเนินการคัดเลือกบุคลากร จํานวน 2 คน  เพ่ือให้
สภามหาวิทยาลัยแต่งต้ังเป็นคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิต่อไป 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 4.10  ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
- ไม่มี – 
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ระเบียบวาระท่ี 4.11  ผู้อํานวยการกองนโยบายและแผน 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
1. เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2558  ช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ         

พ.ศ.2559 ต่อคณะอนุกรรมาธิการพิจารณางบประมาณในลักษณะบูรณาการฯ (โครงการเตรียมความ
พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน) ณ รัฐสภา 

2. เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2558  ประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณ ครั้งที่ 8/2558  ณ  ห้องประชุมอยุธยา – อาเซียน  สํานักงานอธิการบดี 

3. เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2558  ประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน  
ครั้งที่ 4/2558  ณ ห้องประชุมอยุธยา – อาเซียน  สํานักงานอธิการบดี 

4. เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2558  อบรมเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง การถ่ายทอดตัวช้ีวัด        
ขององค์กรสู่ระดับบุคคลของหน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษา  ณ ห้องประชุมต้นโมก  อาคารบรรณ
ราชนครินทร์ 

5. เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2558  ช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ        
พ.ศ.2559 ต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญ พิจารณาพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2559  ณ รัฐสภา 

6. เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2558  ช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ       
พ.ศ.2559 ต่อคณะอนุกรรมาธิการครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  
ณ รัฐสภา 

7. เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2558  ประชุมคณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์ ครั้งที่ 4/2558       
ณ ห้องประชุมอยุธยา – อาเซียน  สํานักงานอธิการบดี 

8. เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2558  ประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ณ ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

9. เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2558  อบรมเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง การถ่ายทอดตัวช้ีวัด         
ขององค์กรสู่ระดับบุคคล  ของประธานหลักสูตร  ณ ห้องประชุมต้นโมก  อาคารบรรณราชนครินทร์ 

10. เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2558 ประชุมช้ีแจงรายงานสถานะการดําเนินงานรายการ
รายจ่ายงบลงทุนที่ยังไม่ก่อหน้ีผูกพันและยังไม่เบิกจ่ายตามแนวทางการดําเนินงานและปฏิทินการโอน
งบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558  ณ สํานักงบประมาณ   

11. ในวันที่ 5 สิงหาคม 2558  บรรยายเชิงวิชาการ  หัวข้อ “How  can  I  overcome  
and  achieve  my  goals I  studying  abroad?  And  Learning  speaking  English  in  ASEAN  
community”  ณ ห้องประชุมต้นโมก  อาคารบรรณราชนครินทร์ 

12. ในวันที่ 11 สิงหาคม 2558  อบรมเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง  การถ่ายทอดตัวช้ีวัดของ
องค์กรสู่ระดับบุคคลของอาจารย์ในหลักสูตร  ณ ห้องประชุมต้นโมก  อาคารบรรณราชนครินทร์ 

13. ในวันที่ 14 สิงหาคม 2558  ประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ 
ครั้งที่ 9/2558  ณ ห้องประชุมอยุธยา – อาเซียน  สํานักงานอธิการบดี 

14. ในวันที่ 6 – 14 สิงหาคม 2558  จัดกิจกรรม Work  Shop จัดทํา (ร่าง) แผนปฏิบัติ
ราชการ 4 ปี พ.ศ. 2559 – 2562  ณ ห้องประชุมต้นโมก  อาคารบรรณราชนครินทร์ 
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15. ในวันที่ 20 สิงหาคม 2558  ประชุมคณะกรรมการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559  ณ ห้องประชุมอยุธยา – อาเซียน  สํานักงานอธิการบดี 

16. ในวันที่ 31 สิงหาคม 2558  ประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน  
ครั้งที่ 5/2558  ณ ห้องประชุมอยุธยา – อาเซียน  สํานักงานอธิการบดี 

17. แจ้งกําหนดการซื้อจ้าง – เบิกจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558  โดยกําหนดการซื้อ
จ้างให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2558 และการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 สิงหาคม 
2558  และในกรณีหน่วยงานที่ไม่สามารถดําเนินการได้ตามวันและเวลาที่กําหนด  ให้ประสานงานกับ
งานการเงินและบัญชีเป็นรายกรณีไป 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 
 
 

ระเบยีบวาระท่ี 4.12  ผู้อํานวยการกองกลาง 
- ไม่มี - 

 
 
 

ระเบยีบวาระท่ี 4.13  ผู้อํานวยการกองพัฒนานักศึกษา 
 สาระสําคัญโดยย่อ 

ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2558  ขอเรียนเชิญประธานและเลขานุการของคณะกรรมการ    
งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  ในการประชุมเพ่ือวางแผนการเตรียมงานฝึกซ้อมบัณฑิต  และเพ่ือ
ช้ีแจงรายละเอียดเก่ียวกับการปฏิบัติงาน  รวมถึงการมอบหมางานให้กับคณะกรรมการชุดต่าง ๆ        
ในเวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมต้นโมก  อาคารบรรณราชนครินทร์ 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 

ระเบยีบวาระท่ี 4.14  ผู้อํานวยการกองบริการการศกึษา 
 สาระสําคัญโดยย่อ 

ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2558  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  จะมาศึกษาดูงานที่กองบริการ
การศึกษา  ต้ังแต่เวลา 09.00 – 12.00 น. 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 

ระเบยีบวาระท่ี 4.15  หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 
- ไม่มี – 
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ระเบยีบวาระท่ี 4.16  รองอธิการบด ี
ระเบียบวาระท่ี 4.16.1  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
 สาระสําคัญโดยย่อ 

ขณะนี้อยู่ระหว่างการเตรียมงานเกษียณอายุราชการในเดือนกันยายน 2558  ซึ่งจะมี    
การจัดรูปแบบที่ไม่ให้เหมือนแบบเดิม  เพ่ือให้ความสําคัญกับผู้ที่จะเกษียณอายุราชการในปีงบประมาณน้ี 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 4.16.2  รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน 
 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
1. การจัดทําตัวช้ีวัดรายบุคคลระดับผู้บริหาร  ได้ดําเนินการแล้วใน 6 เดือนแรก  และ 6 

เดือนหลัง  โดย Work shop ไปเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2558   วันที่ 15  กรกฎาคม 2558 และวันที่ 22 
กรกฎาคม 2558 และมีแผนที่จะดําเนินการต่อในวันที่ 11 สิงหาคม 2558 ช่วงเช้าและบ่าย  ขอเรียนเชิญ
อาจารย์ในสาขาต่าง ๆ  จํานวน 52 สาขา อย่างน้อยสาขาละ 2 คน 

2. ในวันที่ 5 สิงหาคม 2558  เรียนเชิญผู้บริหารทุกท่าน  คณาจารย์ และนักศึกษาในสังกัด  
ร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษโดย Pro.Dr.Bunthan  Eang  จาก U.of  Management&Economic  
ประเทศกัมพูชา  เรื่อง  การใช้ภาษาอังกฤษในสังคมยุคประชาคม ASEAN  และวิธีการเพ่ือให้ประสบ
ความสําเร็จในการเรียน ณ ต่างประเทศ 

3. การเข้าร่วมประชุมช้ีแจงงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เมื่อวันที่ 
9, 16, 17, 23 กรกฎาคม 2558  สําหรับรายการในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 กรณีเบิกจ่ายไม่ทันภายใน
วันที่ 30 กันยายน 2558 น้ี ต้องส่งคืนงบประมาณ แม้รายการสิ่งก่อสร้างก็ไม่ได้รับอนุญาตให้กันเงิน
เหลื่อมปี  และในกรณีเงินเหลือจ่าย  ได้แจ้งสํานักงบประมาณไปแล้วว่า  จะขอจ่ายเป็นค่าสาธารณูปโภค 

4. ในคร้ังต่อไป  ขอให้คณะ  สํานัก  สถาบันที่ขอครุภัณฑ์  โดยเฉพาะงบประมาณแผ่นดิน  
เขียนเหตุผลช้ีแจงความจําเป็นที่ต้องได้ครุภัณฑ์น้ัน ๆ ให้ชัดเจน  โครงการที่เป็นประโยชน์อย่างเห็นได้ชัด  
รวมทั้งผลที่จะได้รับอย่างคุ้มค่า  เมื่อได้ครุภัณฑ์น้ัน หลังจากได้รับงบประมาณ  หน่วยงานต้อง
ประเมินผลที่ได้รับว่าคุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุดหรือไม่  โดยเฉพาะกรณีที่ได้รับจัดสรรจํานวนมาก 

5. ขอให้หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรครุภัณฑ์ทุกหน่วยงานเร่งส่งคุณลักษณะ (ที่ใกล้เคียงหรือ
คุณลักษณะมาตรฐานของราชการ)  ราคากลางที่กําหนดตามระเบียบพัสดุแนบรูปรายการ BOQ 
(ประมาณราคากลาง) ที่พร้อมใช้  หน่วยงานใดที่ยังไม่ส่งให้รีบดําเนินการโดยเร็วที่สุด 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 4.16.3  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
 สาระสําคัญโดยย่อ 

1. สถิติจํานวนนักศึกษาภาคปกติ  ปีการศึกษา 2558  คณะครุศาสตร์ จํานวน 299 คน  
คณะมนุษยศาสตร์ฯ จํานวน 648 คน  คณะวิทยาศาสตร์ฯ จํานวน 233 คน และคณะวิทยการจัดการ 
จํานวน 439 คน รวมท้ังหมด จํานวน 1,619 คน ข้อมูล ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2558 เวลา 15.00 น. 

2. ประกาศคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) เรื่อง 
มาตรฐานภาระงานวิชาการของผู้ดํารงตําแหน่งอาจารย์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ พ.ศ.2558  

3. ในวันที่ 15 สิงหาคม 2558  องค์การบริหารส่วนจังหวัด ได้ขอความอนุเคราะห์
มหาวิทยาลัยฯ  เป็นสถานที่สอบครูผู้ช่วย  จํานวน 500 คน  ซึ่งได้ดําเนินการจัดหาอาจารย์คุมสอบและ
ออกข้อสอบเรียบร้อยแล้ว 

 
 

  มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 

ระเบยีบวาระท่ี 4.16.4  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
 สาระสําคัญโดยย่อ 

ได้ทําการประสานงานกับผู้อํานวยการอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา  ในการขอ
ใช้สถานที่บริเวณข้างศาลากลางเก่า  เพ่ือเป็นที่จอดรถสําหรับผู้มาเดินตลาดนัดในวันเสาร์ – อาทิตย์  
โดยได้ทําหนังสือเพ่ือขอความอนุเคราะห์ไปแล้ว  และได้รับการตอบตกลงมาแล้ว  ซึ่งจะเริ่มให้บริการ
ต้ังแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2558 เป็นต้นไป  โดยจะมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย  คอยดูแลความ
ปลอดภัยให้กับรถยนต์ที่มาจอดไว้ที่ น่ัน  และก็จะมีรถบัสของมหาวิทยาลัยบริการรับส่งมายัง
มหาวิทยาลัย   
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ และขอให้มีการประชาสัมพันธ์ไปยังคณาจารย์  บุคลากร  นักศึกษา และประชาชน

ทั่วไปให้รับทราบ 
 

ระเบยีบวาระท่ี 4.16.5  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและกฎหมาย 
 สาระสําคัญโดยย่อ 

1. ตามพระราชบัญญัติอํานวยความสะดวกของประชาชน  ซึ่งเป็นที่ วิพากษ์วิจารณ์
พอสมควร  ตามท่ีคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (ค.ส.ช.) ได้มีการประกาศ และให้มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 
21 กรกฎาคม 2558 น้ัน  และเน่ืองจากสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ทวงถาม
มา  ดังน้ันจึงได้รับมอบหมายจากอธิการบดีได้ดําเนินการจัดส่งให้กับสํานักงานคณะกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ (ก.พ.ร.) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  แต่เน่ืองจากได้รับการถกเถียงว่ามหาวิทยาลัยฯทําหน้าที่
ให้บริการประชาชนในส่วนไหน  ซึ่งเป็นข้อกฎหมายว่า  หน่วยงานที่ไม่ได้อยู่ภายใต้ข้อบังคับน้ี คือ ศาล
กับทหารเท่าน้ัน  ดังน้ันแล้วทุกหน่วยงานต้องเก่ียวข้อง  สิ่งที่มหาวิทยาลัยได้ทําไปแล้วน้ัน ต้องนํามา
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ปรับปรุงและทบทวนตามข้อสังเกตที่สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ให้ทบทวน
ต่อไป 

2. ความคืบหน้าของศูนย์สามบัณฑิต  ซึ่งได้มีการหารือกับกรมธนารักษ์  เพ่ือจะแก้ไข
สัญญา  เน่ืองจากผิดมา 16 ปี แล้ว  หากจะดําเนินการต่อซึ่งต้องเกี่ยวข้องกับนิติกรรมต่าง ๆ โดยต้อง
แก้ไขสัญญาให้มีความถูกต้องเสียก่อน     

3. คดีต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่แล้ว  มหาวิทยาลัยเป็นผู้ถูกฟ้อง  อาทิเช่นคดีของ
อาจารย์ท่านหน่ึงที่ฟ้องมา  มหาวิทยาลัยสู้คดีและศาลได้ทําการยกฟ้องแล้ว  แต่ก็ยังถูกอุทธรณ์ต่อ      
ผลคดีก็ให้มหาวิทยาลัยเป็นฝ่ายชนะคดี 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ   

 

ระเบยีบวาระท่ี 4.16.6  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ 
 สาระสําคัญโดยย่อ 

1. เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2558  จัดทําปฏิทินการดําเนินงานการประเมินคุณภาพภายใน  
ระดับหลักสูตร  คณะ/สํานัก/สถาบัน และจัดส่งให้หน่วยงานภายในใช้เป็นแนวทางการดําเนินงานเพ่ือรับ
การประเมินคุณภาพภายใน   

2. เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2558  ส่งบุคลากรงานประกันคุณภาพเป็นวิทยากรการอบรม
หลักสูตรเลขานุการผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  สําหรับเจ้าหน้าที่ของคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  โดยวิทยากร คือ นางสาวนันทนา  ศรีชัยมูล  และนางสาววิภา  การภักดี 

3. เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2558  ส่งบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมการซักซ้อม (Pre – audit) 
ตรวจประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

4. เมื่อวันที่ 17 – 18 กรกฎาคม 2558  จัดโครงการอบรมผู้ตรวจประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน  ระดับหลักสูตร  ณ ห้องประชุมต้นโมก  อาคารบรรณราชนครินทร์ 

5. เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2558  จัดประชุมรองคณบดีที่รับผิดชอบงานประกันคุณภาพ
ของทุกคณะ  เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้เก่ียวกับการรวบรวมข้อมูลภาวการณ์มีงานทํา  การจัดทํา มคอ.3  
และการจัดการผู้ประเมินคุณภาพภายใน 

6. เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2558  ประชุมคณะทํางานพัฒนาระบบประกันคุณภาพ ครั้งที่ 
6/2558  เพ่ือพิจารณาปฏิทินและคําสั่งคณะกรรมการดําเนินงานการติดตามภาวการณ์มีงานทําของ
บัณฑิต  ประจําปีการศึกษา 2558  และแบบฟอร์มรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร  
คณะ/สํานัก/สถาบัน 

7. ในวันที่ 11 สิงหาคม 2558  กําหนดจัดประชุมคณะทํางานพัฒนาระบบครั้งต่อไป    
(ครั้งที่ 6/2558)  

8. ในวันที่ 24 สิงหาคม 2558 – วันที่ 4 กันยายน 2558 ประเมินคุณภาพภายในระดับ
หลักสูตร ปีการศึกษา 2557 

9. ในวันที่ 6 กันยายน 2558  อบรมผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ 
และสถาบัน 
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10. ในวันที่ 21 – 25 กันยายน 2558  ประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ ปีการศึกษา 2557 
11. ในวันที่ 28 – 30 ตุลาคม 2558  ประเมินคุณภาพภายในระดับมหาวิทยาลัย            

ปีการศึกษา 2557 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 

ระเบยีบวาระท่ี 4.16.7  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ   และสหกิจศึกษา 
 สาระสําคัญโดยย่อ 

1. จัดอบรมหลักสูตรนวัตกรรมด้านการผลิต   ด้วยโปรแกรมโซลิคแคม  2015            
ของสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  เพ่ือเป็นการจัดหารายได้ มีค่าลงทะเบียนคนละ 5,000 บาท      
รุ่นละ 15  คน เน่ืองจากต้องใช้เครื่องจักรในการอบรมด้วย  ซึ่งจะมีการอบรมในรุ่นต่อไป  ดังน้ันจึงขอ
ประชาสัมพันธ์ไปยังคณะ/หน่วยงานที่จะจัดทําหลักสูตร  เพ่ือเสริมให้กับมหาวิทยาลัยเพ่ิมมากขึ้น 

2. ในวันที่ 2 สิงหาคม 2558  จะมีการซ้อมใหญ่สําหรับกิจกรรม Bike  for  Mom ป่ันเพ่ือ
แม่ โดยรวมตัวกันที่ศาลากลาง ในเวลา 15.00 น. และจะมีกิจกรรมจริง ในวันที่ 16 สิงหาคม 2558    
ส่วนเสื้อทางจังหวัดให้ไปรับในวันที่ 12 สิงหาคม 2558  ทราบว่ารายช่ือทั้งหมดของจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา จํานวน 4,400 คน ดังน้ันจึงทําให้เสื้อไม่พอ  เน่ืองจากได้รับพระราชทานจังหวัดละ 
1,000 ตัวเท่าน้ัน   

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ  
 

 

ระเบียบวาระท่ี 4.16.8  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานท่ีภูมิสถาปัตย์  และสิทธิประโยชน์
ของบุคลากร 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
1. อาคารปฏิบัติการคณะครุศาสตร์  ขณะนี้ได้ลงนามสัญญาจ้างแล้ว  และจะดําเนินการ

เบิกจ่ายในปีงบประมาณ 2558  ร้อยละ 78.86  ส่วนอาคารศิลปกรรม  ได้ลงนามสัญญาจ้างแล้วเช่นกัน  
และจะใช้จ่ายในปีงบประมาณ 2558 ร้อยละ 78.94   

2. การจอดรถภายในมหาวิทยาลัยในวันเสาร์ – วันอาทิตย์  จะดําเนินการแจ้งนักศึกษา   
ให้ใช้ประตูเข้าในเวลาใดบ้าง  โดยได้วางแผนไว้ว่าก่อนเวลา 09.00 น. จะให้รถของบุคลากรและนักศึกษา
เข้ามาภายในมหาวิทยาลัยก่อน  และหลังจาก 09.00 น . แล้วจะให้ประชาชนทั่วไปได้เข้ามา            
ส่วนคณาจารย์ได้กันที่จอดรถไว้หน้าอาคาร 1 และอาคาร 2 ให้   

3. ในเดือนตุลาคม 2558  จะเปิดรับสมัครพนักงานขับรถเพ่ิมอีก 1 คน ซึ่งจะรับส่ง
บุคลากร  ในรอบแรกจากสถานีรถไฟถึงมหาวิทยาลัย  และรอบที่ 2 จากหอพักอู่ทองถึงมหาวิทยาลัยใน
ตอนเช้าและตอนเย็น 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 
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ระเบยีบวาระท่ี 4.16.9  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
 สาระสําคัญโดยย่อ 

1. เมื่อ วันที่  13 – 14 กรกฎาคม  2558  โครงการอบรมเชิงปฏิบั ติการ   เรื่อง           
“การประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ให้ กับมหาวิทยาลัย”  โดยเชิญตัวแทนที่รับผิดชอบ            
ด้านการประชาสัมพันธ์และโสตทัศนูปกรณ์จากคณะ/สํานัก/สถาบัน เข้าร่วมอบรมและฝึกปฏิบัติการ  
โดยได้รับเกียรติวิทยากรจากสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ณ ไวท์  แอท  ซี  รีสอร์ท  จังหวัดระยอง 

2. เมื่อวันที่ 20 – 21 กรกฎาคม 2558  เปิดตัวโครงการ “ARU – Ambassadors” ในวันปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหม่ ประจําปี 2558 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยฯ 

3. ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2558  โครงการจัดทําป้ายรณรงค์การสวมหมวกกันน็อค  โดยให้
นักศึกษาตัวแทน ARU – Ambassadors  ร่วมถ่ายภาพเป็นพรีเซ็นเตอร์  เพ่ือประชาสัมพันธ์การสวม
หมวกกันน็อคติดตามจุดต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยฯ 

4. ในวันที่ 3 สิงหาคม 2558  โครงการถ่ายภาพเพ่ือการประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย     
เริ่มเปิดรับผลงานต้ังแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2558 เป็นต้นไป 

5. ในวันที่ 7 สิงหาคม 2558  การจัดทํา Scoop  ข่าว หัวข้อ “ARU – Ambassadors”  
ประจําปี 2558 

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 
 
 

ระเบยีบวาระท่ี 4.16.10  หัวหน้าหนว่ยตรวจสอบภายใน 
- ไม่มี - 
 

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องนําเสนอเพื่อพิจารณา 
 

ระเบียบวาระท่ี 5.1  ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  เรื่อง 
อัตราค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิทําหน้าท่ีให้คําปรึกษาในการดําเนินงานวิจัย 
ตรวจสอบความก้าวหน้า  ติดตามและประเมินผลโครงการวิจัย                         

สาระสําคัญโดยย่อ 
 ตามที่ ส ถ า บัน วิจั ยและ พัฒนา ไ ด้จั ดทํ า  (ร่ า ง )  ประกาศมหา วิทยาลั ย ร าช ภัฏ

พระนครศรีอยุธยา เรื่อง อัตราค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิทําหน้าที่ให้คําปรึกษาในการดําเนินงานวิจัย  
ตรวจสอบความก้าวหน้าติดตามและประเมินผลโครงการวิจัย  เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย (ก.บ.) ได้พิจารณาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ  เพ่ือนําเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารงบประมาณและการเงินต่อไป  
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มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
  เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  เรื่อง อัตราค่าตอบแทน
ผู้ทรงคุณวุฒิทําหน้าที่ให้คําปรึกษาในการดําเนินงานวิจัย ตรวจสอบความก้าวหน้า  ติดตามและประเมินผล
โครงการวิจัย 

 

ระเบียบวาระท่ี 5.2  ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาผลสําเร็จโครงการวิจัยท่ีได้รับทุนอุดหนุน   
จากงบประมาณแผ่นดิน พ.ศ.2558                           

สาระสําคัญโดยย่อ 
 ตามท่ีสถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดทํา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง 

หลักเกณฑ์การพิจารณาผลสําเร็จโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนจากงบประมาณแผ่นดิน พ.ศ.2558 เพ่ือเสนอ
ต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ได้พิจารณาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ  เพ่ือนําเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงินต่อไป 

 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
  เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง หลักเกณฑ์          
การพิจารณาผลสําเร็จโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนจากงบประมาณแผ่นดิน พ.ศ.2558 

 

ระเบียบวาระท่ี 5.3  ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
เรื่อง  หลักเกณฑ์การพิจารณาผลสําเร็จโครงการวิจัยท่ีได้รับทุนอุดหนุน   
จากกองทุนวิจัย พ.ศ.2558                           

สาระสําคัญโดยย่อ 
 ตามที่สถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดทํา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาผลสําเร็จโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนจากงบประมาณแผ่นดิน  พ.ศ.2558 
เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ได้พิจารณาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ เพ่ือนําเข้า
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงินต่อไป 

 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
  เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง  หลักเกณฑ์          
การพิจารณาผลสําเร็จโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนจากกองทุนวิจัย พ.ศ.2558  

 

ระเบียบวาระท่ี 5.4  ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายการจัดซ้ือรถบรรทุก ขนาด 6 ล้อ 
น้ําหนักบรรทุกไม่น้อยกว่า 9 ตัน จํานวน 1 คัน เป็นเครื่องปรับอากาศ 
จํานวน 34 เครื่อง  
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สาระสําคัญโดยย่อ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้จัดสรรงบบํารุงการศึกษา  ประจําปีงบประมาณ     

พ.ศ.2557 เพ่ือจัดซื้อรถบรรทุก ขนาด 6 ล้อ นํ้าหนักบรรทุกรวมไม่น้อยกว่า 9 ตัน จํานวน 1 คัน ในวงเงิน 
1,522,600 บาท (หน่ึงล้านห้าแสนสองหมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน) แต่เนื่องจากกองกลาง สํานักงาน
อธิการบดีได้ดําเนินการจัดซื้อรถบรรทุกขนาดเล็กแล้ว  ดังน้ันกองกลาง  สํานักงานอธิการบดี                  
จึงขอเปลี่ยนแปลงรายการจัดซื้อรถบรรทุก ขนาด 6 ล้อ นํ้าหนักบรรทุกไม่น้อยกว่า 9 ตัน จํานวน 1 คน    
เป็นเครื่องปรับอากาศ จํานวน 34  เครื่อง ขนาด 36000 บีทียู  รวมเป็นเงิน 1,522,600 บาท (หน่ึงล้าน     
ห้าแสนสองหมื่นสองพันหกร้อยบาทถ้วน)      

 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
  เห็นชอบการเปล่ียนแปลงรายการจัดซื้อรถบรรทุก ขนาด 6 ล้อ นํ้าหนักบรรทุกไม่น้อยกว่า   
9 ตัน จํานวน 1 คัน เป็นเคร่ืองปรับอากาศ จํานวน 34 เครื่อง และนําเสนอเพ่ือพิจารณาในการประชุม
คณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน (ก.บ.ง.) และการประชุมสภามหาวิทยาลัยต่อไป  

 

ระเบียบวาระท่ี 5.5  ขอความเห็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่าย (เงินรายได้) ประจําปี
งบประมาณ 2559                          

สาระสําคัญโดยย่อ 
 ตามท่ีกองนโยบายและแผนมีหน้าที่ในการจัดทําแผนและงบประมาณ  ติดตามและประเมินผล

การดําเนินงานของมหาวิทยาลัย  โดยดําเนินการรวบรวม  วิเคราะห์  ประมวลผล  ซึ่งได้ดําเนินการจัดทํา
กรอบวงเงินงบประมาณรายจ่าย (เงินรายได้) ประจําปีงบประมาณ 2559 นโยบายการจัดสรรงบประมาณ     
ปี 2559 และรายงานผลการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557 เสร็จเรียบร้อยแล้ว  เพ่ือให้ขั้นตอน
การดําเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและบริหารงานของมหาวิทยาลัย
ต่อไป น้ัน 

 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
  เห็นชอบกรอบวงเงินงบประมาณรายจ่าย (เงินรายได้) ประจําปีงบประมาณ 2559         
และนําเสนอเพ่ือพิจารณาในการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 8/2558 ในวันที่ 19 สิงหาคม 2558 
และหากหน่วยงานที่ต้องการแก้ไข  ขอให้ประสานงานกับกองนโยบายและแผนต่อไป  

 

ระเบียบวาระท่ี 5.6  ขอความเห็นชอบนโยบายการจัดสรรงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ 
2559                          

สาระสําคัญโดยย่อ 
 ตามท่ีกองนโยบายและแผนมีหน้าที่ในการจัดทําแผนและงบประมาณ  ติดตามและประเมินผล

การดําเนินงานของมหาวิทยาลัย  โดยดําเนินการรวบรวม  วิเคราะห์  ประมวลผล  ซึ่งได้ดําเนินการจัดทํา
กรอบวงเงินงบประมาณรายจ่าย (เงินรายได้) ประจําปีงบประมาณ 2559 นโยบายการจัดสรรงบประมาณ     
ปี 2559 และรายงานผลการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557 เสร็จเรียบร้อยแล้ว  เพ่ือให้ขั้นตอน
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การดําเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและบริหารงานของมหาวิทยาลัย
ต่อไป น้ัน 

 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
  เห็นชอบนโยบายการจัดสรรงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ 2559  และนําเสนอ       
เพ่ือพิจารณาในการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 8/2558 ในวันที่ 19 สิงหาคม 2558 ต่อไป 

 

ระเบียบวาระท่ี 5.7  ขอความเห็นชอบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557                          

สาระสําคัญโดยย่อ 
 ตามท่ีกองนโยบายและแผนมีหน้าที่ในการจัดทําแผนและงบประมาณ  ติดตามและประเมินผล

การดําเนินงานของมหาวิทยาลัย  โดยดําเนินการรวบรวม  วิเคราะห์  ประมวลผล  ซึ่งได้ดําเนินการจัดทํา
กรอบวงเงินงบประมาณรายจ่าย (เงินรายได้) ประจําปีงบประมาณ 2559 นโยบายการจัดสรรงบประมาณ     
ปี 2559 และรายงานผลการดําเนินงานประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557 เสร็จเรียบร้อยแล้ว  เพ่ือให้ขั้นตอน
การดําเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและบริหารงานของมหาวิทยาลัย
ต่อไป น้ัน 

 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) มีข้อเสนอแนะ ดังต่อไปน้ี 
1. การเบิกจ่ายงบประมาณของแต่ละหน่วยงาน  ขอให้ดําเนินการเบิกจ่ายตามแผนงบประมาณ

และเป้าหมาย และขอให้อธิบายในเชิงปริมาณและคุณภาพด้วย เช่น บางหน่วยงานที่เบิกเร็ว  เน่ืองจากเป็น
เงินเดือนของครู จึงจําเป็นต้องเบิกจากเงินบํารุงการศึกษา 

2. ให้แต่ละหน่วยงานนําปัญหาและอุปสรรคของประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 นํากลับไปแก้ไขและ
หาแนวทางการแก้ไข 

3. ปัญหาและอุปสรรค ขอให้ใช้หลักของการใช้ภาษาให้อ่านแล้วเข้าใจง่าย  มีความชัดเจน 
 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
  เห็นชอบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557 
โดยให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) และนําเสนอเพ่ือพิจารณา   
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 8/2558 ในวันที่ 19 สิงหาคม 2558 ต่อไป   

 

ระเบียบวาระท่ี 5.8  ขอความเห็นชอบแต่งตั้งและกําหนดค่าตอบแทนท่ีปรึกษามหาวิทยาลัย   
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จํานวน 3 ราย                          

สาระสําคัญโดยย่อ 
 เน่ืองจากปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ได้เร่งรัดประสิทธิภาพการดําเนินงาน

ของหน่วยงานต่าง ๆ ให้เป็นไปตามระเบียบที่เก่ียวข้องตามนโยบายของรัฐบาล  แต่เน่ืองจากบางกระบวนงาน
สบปัญหา  เช่น  การจัดซื้อ  จัดจ้างในงานพัสดุ  งานอาคารฯ ทําให้มหาวิทยาลัยไม่สามารถดําเนินงานให้
บรรลุตามวัตถุประสงค์ได้  นอกจากน้ันยังมีปัญหาในด้านความเสี่ยงต่อการบริหารหลายประเด็น  รวมทั้ง
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มหาวิทยาลัยยังขาดบุคลากรที่มีความเช่ียวชาญบางสาขาที่จะสามารถให้ข้อมูลที่จะลดความเสี่ยงในการ
บริหารได้ 

 สํานักงานอธิการบดี พิจารณาเห็นว่าสมควรแต่งต้ังที่ปรึกษาและกําหนดค่าตอบแทน
ผู้ทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 ราย ดังต่อไปน้ี 

1. ผู้อํานวยการสํานักงบประมาณ  ตําแหน่งที่ปรึกษาด้านงบประมาณ  ค่าตอบแทน จํานวน 
10,000 บาท/เดือน 

2. โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ตําแหน่งที่ปรึกษาด้านการก่อสร้างอาคาร
สถานที่ ค่าตอบแทน จํานวน 3,000 บาท/เดือน 

3. คลังเขต 1 ตําแหน่งที่ปรึกษาด้านการเงินและพัสดุ ค่าตอบแทน จํานวน 3,000 บาท/เดือน 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) มีข้อเสนอแนะ ดังต่อไปน้ี 
1. ขอให้มีข้อมูลประกอบว่าเหตุใดถึงต้องมีที่ปรึกษา เช่น มีปัญหาเรื่องใด  มีคดีฟ้องร้อง      

จํานวนกี่เรื่อง  และเร่ืองอะไรบ้าง 
2. มีการกําหนดหรือไม่ว่าจะให้มาเป็นที่ปรึกษาระยะเวลาเท่าไหร่ 

 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
  เห็นชอบในหลักการ  การแต่งต้ังและกําหนดค่าตอบแทนที่ปรึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา  จํานวน 3 ราย  ส่วนข้อมูลรายละเอียด  และเหตุผลความจําเป็น  จะดําเนินการ
จัดเตรียมข้อมูล  ก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
 

ระเบียบวาระที่ 6 ข้อเสนอแนะจากแต่ละหน่วยงาน 

ระเบียบวาระท่ี 6.1 คณบดีคณะครุศาสตร์ 
- ไม่มี –  
 

 

ระเบียบวาระท่ี 6.2  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
- ไม่มี –  

 

ระเบียบวาระท่ี 6.3 คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
- ไม่มี -  

 

ระเบียบวาระท่ี 6.4  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
- ไม่มี –  

ระเบียบวาระท่ี 6.5  ผู้อํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา  
- ไม่มี –  

 

ระเบียบวาระท่ี 6.6   ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- ไม่มี -  

 

ระเบียบวาระท่ี 6.7   ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
- ไม่มี -  
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ระเบียบวาระท่ี 6.8  ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
- ไม่มี -  

 
 

ระเบียบวาระท่ี 6.9  ผู้อํานวยการสาํนักงานอธิการบด ี
- ไม่มี –  

 

ระเบียบวาระท่ี 6.10  ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
- ไม่มี -  

  

ระเบียบวาระท่ี 6.11  ผู้อํานวยการกองนโยบายและแผน 
- ไม่มี – 
 

ระเบยีบวาระท่ี 6.12  ผู้อํานวยการกองกลาง 
- ไม่มี – 

 

ระเบยีบวาระท่ี 6.13  ผู้อํานวยการกองพัฒนานักศึกษา 
- ไม่มี -  

 

ระเบยีบวาระท่ี 6.14  ผู้อํานวยการกองบริการการศกึษา 
- ไม่มี – 

 

ระเบยีบวาระท่ี 6.15  หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 
- ไม่มี – 

ระเบยีบวาระท่ี 6.16  รองอธิการบด ี
ระเบียบวาระท่ี 6.16.1  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

- ไม่มี –  
 

ระเบียบวาระท่ี 6.16.2  รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน 
 

- ไม่มี –  
 

ระเบียบวาระท่ี 6.16.3  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
- ไม่มี –  

 

ระเบยีบวาระท่ี 6.16.4  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
- ไม่มี - 

 

ระเบยีบวาระท่ี 6.16.5  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและกฎหมาย 
- ไม่มี -  
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ระเบยีบวาระท่ี 6.16.6  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ 
- ไม่มี -  

 

ระเบยีบวาระท่ี 6.16.7  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและสหกิจศึกษา 
- ไม่มี – 

 

ระเบียบวาระท่ี 6.16.8  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานท่ีภูมิสถาปัตย์  และสิทธิประโยชน์
ของบุคลากร 

- ไม่มี – 
 

ระเบยีบวาระท่ี 6.16.9  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
- ไม่มี –  

 

ระเบียบวาระที่ 7  เรื่องอ่ืน ๆ 
ระเบียบวาระท่ี  7.1 กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  ครั้งท่ี 6/2558 

สาระสําคัญโดยย่อ 
มหาวิทยาลัยกําหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก .บ . )           

ครั้งที่ 6/2558 โดยพร้อมเพรียงกัน ในวันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2558  เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม
อยุธยา – อาเซียน  สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
     รับทราบ 

 
 

เลิกประชุมเวลา  17.30 น.  
 

 

นางนงคราญ คงสมทรง ผู้จัดทํารายงานการประชุม
นางสุนทรี โพธิกุล ผู้ตรวจบันทึกการประชุม


