
บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  โทร. 1913 
ที่        ศธ 0550.1/ว148          วันที่   13  มิถุนายน  2557   
เรื่อง แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2557 
              
 

เรียน คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย,  ผู้อํานวยการกอง,  หัวหน้าสํานักงานคณบดี,   
หัวหน้าสํานักงานผู้อํานวยการสถาบัน/สํานัก,  หัวหน้างานการเงินและบัญชี  และหัวหน้างานพัสดุ 

 ตามที่ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 9/2557  เมื่อวันอังคารที่             
10  มิถุนายน  2557  คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมีมติและข้อสั่งการ ดังน้ี 
 ระเบียบวาระที่ 4.1 ขออนุมัติโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคารหอพักนักศึกษา 
 มติที่ประชุม  ขอถอนเร่ืองออก  เน่ืองจากจะดําเนินการปรับปรุงโครงสร้างของอาคารที่ทําให้เกิด   
นํ้ารั่วซึมก่อน 
 
 

ระเบียบวาระที่ 4.2  ขอความเห็นชอบโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการเรียนการสอนระดับ 
ปริญญาโท  สม.สาธารณสุขศาสตร์ 

มติที่ประชุม ให้ถอนเร่ืองออก  เน่ืองจาก  รศ.ดร.นพวรรณ  ธีระพันธ์เจริญ รองฺอธิการบดี        
ฝ่ายบริหาร  เป็นผู้เสนอโครงการน้ี แต่ไม่ได้เข้าประชุมเน่ืองจากไปราชการ 

ระเบียบวาระที่ 4.3  ขอความเห็นชอบตารางการมีส่วนร่วมของผู้บริหารและบุคลากรในพิธีการ
ต่าง ๆ ภายนอกมหาวิทยาลัย 

มติที่ประชุม เห็นชอบตารางการมีส่วนร่วมของผู้บริหารและบุคลากรในพิธีการต่าง ๆ ภายนอก
มหาวิทยาลัย  โดยเรียงลําดับผู้เข้าร่วม/หน่วยงานจาก 1-10 และเวียนต่อเน่ืองไป  แต่ทั้งน้ีให้พิจารณาตาม    
ความเหมาะสมในแต่ละงานด้วย  และมอบหมายให้ผู้อํานวยการกองกลางประสานงานกับร้านตัดชุดขาวมาวัดตัว
ให้กับผู้ที่ประสงค์จะมีชุดใส่ในงานพิธี  ส่วนค่าใช้จ่ายให้แต่ละคนรับผิดชอบเอง 

ระเบียบวาระท่ี 4.4  ขอความเห็นชอบรายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ    
พ.ศ.2556 

มติที่ประชุม เห็นชอบรายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2556 และให้นําเข้า     
สภามหาวิทยาลัย  ในการประชุมครั้งที่ 5/2557 วันที่ 18 มิถุนายน 2557 

ระเบียบวาระที่ 4.5   ขอความเห็นชอบรายงาน/ผลการใช้ จ่ายงบประมาณรายจ่าย              
และผลการดําเนินงานโครงการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (รอบ 6 เดือน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2556 
– 31 มีนาคม 2557) 

มติที่ประชุม เห็นชอบรายงาน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายและผลการดําเนินงานโครงการ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (รอบ 6 เดือน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2556 – 31 มีนาคม 2557) และให้นําเข้า
สภามหาวิทยาลัย  ในการประชุมครั้งที่ 5/2557 วันที่ 18 มิถุนายน 2557 

ระเบียบวาระท่ี 4.6  ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ว่าด้วย องค์การนักศึกษา พ.ศ. ... 

มติที่ประชุม เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย องค์การ
นักศึกษา พ.ศ. ... โดยมีข้อเสนอแนะให้แก้ไขดังต่อไปน้ี 

1. ให้แก้ไขข้อ 11 คณะกรรมการสภานักศึกษา ให้มีจํานวน 16 คน ซึ่งมาจากตัวแทนแต่ละช้ันปี ๆ 
ละ 1 คน ของแต่ละคณะ (4 ช้ันปี x 4 คณะ) 

 
 
 

/ข้อ 2. ให้ปรับข้อ... 
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2. ให้ปรับข้อ 12 ให้สอดคล้องกับที่มาและองค์ประกอบของนักศึกษาจากข้อ 11 

3. ข้อ 19 ควรเขียนเรื่องการพิจารณางบประมาณด้วย  ซึ่งอาจเป็นคนอีกกลุ่มหน่ึง เป็นผู้ควบคุม
เรื่องงบประมาณ 

4. ข้อ 29 คณะกรรมการองค์การนักศึกษา ให้มีจํานวน 16 คน 

5. ข้อ 32 (3) ให้ตัดออก (ต้องมีผลการเรียนเฉล่ียสะสมไม่ตํ่ากว่า 2.00) 

6. เน่ืองจากข้อบังคับน้ีเก่ียวข้องกับการสรรหาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยฯ จึงขอให้
มีบทเฉพาะกาล  เพ่ือให้สามารถดําเนินการต่อไปจนแล้วเสร็จ 

ให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยฯ และนําเข้าการประชุม
คณะกรรมการปรับปรุง และยกร่างกฎหมายของมหาวิทยาลัย ก่อนนําเข้าการประชุมสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี 4.7  ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ว่าด้วย คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ... 

มติที่ประชุม เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย คณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ... และนําเข้าการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ในคร้ังที่ 
5/2557  วันที่ 18 มิถุนายน 2557 

ระเบียบวาระที่ 4.8  ขอความเห็นชอบการต่อสัญญาจ้างของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย   
ของสํานักงานรักษาความปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์ (ต้ังแต่วันที่ 1 
ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2558)  

มติที่ประชุม เห็นชอบการต่อสัญญาจ้างของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของสํานักงานรักษาความ
ปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์ (ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 30 
กันยายน 2558) และมอบหมายให้ผู้อํานวยการกองกลางประสานงานเป็นการภายในกับสํานักงานรักษาความ
ปลอดภัย องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกในพระบรมราชูปถัมภ์ กรณีที่มหาวิทยาลัยจะเพ่ิมจุดรักษาความ
ปลอดภัยที่อาคาร 100 ปี 
 ระเบียบวาระท่ี 6.2  ขอหารือ เรื่อง การทบทวนโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

มติที่ประชุม ขอให้แต่ละหน่วยงานทบทวนและระดมความคิดว่าจะมีการปรับหน่วยงานใด อย่างไร   
1. ภายในวันที่ 12  มิถุนายน 2557  ขอความกรุณาส่งกลับคืนมาที่ส่วนกลาง 
2. วันที่ 13 – 14 มิถุนายน 2557 ส่วนกลางจะทําหน้าที่รวบรวมข้อมูล   
3. วันที่ 15  มิถุนายน 2557 หากมีเวลาขอให้แต่ละหน่วยงานมาตรวจสอบ   
 4. วันที่ 16  มิถุนายน 2557 นําส่งสํานักงานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

 ระเบียบวาระที่ 6.3  ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ว่าด้วย กองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ... 

มติที่ประชุม เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย กองทุน
สวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. … โดยให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะ    
ของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ก่อนนําเข้าสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมคร้ังที่ 5/2557 วันที่ 18 
มิถุนายน 2557 

ระเบียบวาระที่ 6.4  ขอความเห็นชอบการเปิดรับสมัครนักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร์ – อาทิตย์, 
เฉพาะวันอาทิตย์) ประจําภาคเรียนที่ 1/2557 

มติที่ประชุม เห็นชอบการเปิดรับสมัครนักศึกษาภาคพิเศษ (เสาร์ – อาทิตย์, เฉพาะวันอาทิตย์) 
ประจําภาคเรียนที่ 1/2557 

 
/จึงเรียนมาเพ่ือ... 
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นการในส่วนที

(นางลักขณา 
บริการการศึก
านวยการสํานั
รคณะกรรมกา

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที่เก่ียวข้องต่อไ

   เตชวงษ์) 
กษา ปฏิบัติหน
นักงานอธิการบ
ารบริหารมหา ิ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ไปด้วย 

น้าที่ในตําแหน
บดี 
วิทยาลัย 

น่ง 




