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รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัย 
คร้ังที่  10/2558 

วันอังคารที่  8  กันยายน  2558  เวลา 13.30 – 16.50 น. 
ณ  ห้องประชุมอยุธยา – อาเซียน  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

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

ผู้ท่ีมาประชุม 
1. อาจารย์ ดร.เกษม บํารุงเวช อธิการบดี       ประธาน 
2. รศ.ดร.นพวรรณ ธีระพันธ์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร      กรรมการ 
3. ผศ.ดร.จันทร์เพ็ญ คล้ายมุข  รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน    กรรมการ 
4. ผศ.ดร.อดิศร  ภู่สาระ  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ      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. อาจารย์ ดร.ศานติ เล็กมณี  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ     กรรมการ 
14. รศ.ดร.ชูสิทธ์ิ  ประดับเพ็ชร์ ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา    กรรมการ 
15. อาจารย์ ดร.จงกล เฮงสุวรรณ ผู้อํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา       กรรมการ 
16. ผศ.ธนู   บุญญานุวัตร ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและ 

     เทคโนโลยีสารสนเทศ      กรรมการ 
17. ดร.นริสานันท์ เดชสุระ  ผู้อํานวยการสํานักงานบัณฑิตศึกษา    กรรมการ 
18. อาจารย์ประพันธ์ แสงทองดี ประธานสภาคณาจารย์และขา้ราชการ     กรรมการ 
19. นางสาวเพลินตา โมสกุล  ผู้อํานวยการกองนโยบายและแผน        กรรมการ 
20. นางสาวพรสวรรค ์ คล้ายกัน ผู้อํานวยการกองกลาง      กรรมการ 
21. นายพรศักด์ิ  ทรัพย์สมบัติ (แทน) ผู้อํานวยการกองพัฒนานักศึกษา    กรรมการ 
22. นางลักขณา  เตชวงษ์  ผู้อํานวยการกองบริการการศึกษา     กรรมการ 
23. นางสุนทรี  โพธิกุล  ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี   กรรมการและเลขานุการ 
24. นางศิขรินทร์ สุวรรณทัศน์ นิติกร         ผู้ช่วยเลขานุการ 
25. น.ส.กาญจน์พิชญา ภิญญา  รักษาการหัวหน้างานกิจการคณะกรรมการ       

              ผู้ช่วยเลขานุการ 
26. นางนงคราญ  คงสมทรง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป      ผู้ช่วยเลขานุการ 
27. นางจิราพร  พัฒน์ธนกิจ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป      ผู้ช่วยเลขานุการ 
28. นางปิยะนุช  สุขเพ็ชร  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป      ผู้ช่วยเลขานุการ 
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ผู้ไม่มาประชมุ 
รศ.ไพฑูรย์  สมัครกิจ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  ติดภารกิจ 
 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางเบญญาภา     สอนพรม หัวหน้าสํานักงานคณะวิทยาการจัดการ 
2. นางสาวพิจิกามาศ     แย้มบู่ หัวหน้าสํานักงานผู้อํานวยการสํานักงานวิทยบริการฯ 
3. นางสาวเบญจลักษณ์    ชิดชาญชัย หัวหน้างานประกันคุณภาพ 
4. นายวีรศักด์ิ      โพธ์ิภิรมย์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
5. นายสิปปภาส     บุญรักษา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
6. นางสาวสุดารัตน์     เกลี้ยงสอาด   ประธานศูนย์ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจฯ 
7. นางสาววีรวรรณ     แตงทอง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  

เริ่มประชุม เวลา 13.30 น. 
          ประธานพิจารณาจํานวนกรรมการที่มาประชุมและเห็นว่าครบองค์ประชุมแล้ว จึงเปิด         
การประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 1.1  การพิจารณาวาระท่ีมีความสําคัญ 
 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
 ในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2558 ในวันน้ี  มีวาระ          
เพ่ือพิจารณาท่ีสําคัญหลายเรื่อง  อาทิเช่น แผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559           
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 และแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559  ซึ่งหลังจากผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
(ก.บ.) แล้ว จะนําเสนอเพ่ือพิจารณาในการประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 9/2558 ในวันที่ 24 กันยายน 
2558  เพ่ือจะสามารถใช้งบประมาณได้ทันในเดือนตุลาคม 2558   

 

 มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
   รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 1.2  การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
 ในวันที่ 23 – 25 กันยายน 2558  จะมีการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ International  
Symposium  on  Multimedia  and  Communication  Technology (ISMAC 2015)  ณ  Classic 
Kameo  Hotel  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ขอเรียนเชิญผู้บริหารทุกท่านร่วมประชุมในคร้ังน้ีด้วย   

 

 มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
   รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 1.3  การทําประกันชีวิตและอุบัติเหตุให้กับบุคลากร 
 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
 มหาวิทยาลัยได้จัดทําประกันชีวิตและอุบัติเหตุให้กับบุคลากร เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2558   
ทุนประกัน จํานวน 30,000 บาท  เน่ืองจากที่ผ่านมามีบุคลากรเกิดอุบัติเหตุ แต่มหาวิทยาลัยไม่มีทุน
ประกันให้     

 

 มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
   รับทราบ  

 

ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี 2.1  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  ครั้งท่ี 9/2558  

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

ครั้งที่ 9/2558 เมื่อวันอังคารที่  25 สิงหาคม  2558 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา – อาเซียน  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย นําเสนอรายงานการประชุม ครั้งที่ 9/2558    
เพ่ือขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 

 

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  ครั้ งที่  9/2558              
โดยไม่มีการแก้ไข  
 

ระเบียบวาระที่ 3   เรื่องสืบเน่ืองจากการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 3.1  รายงานข้อมูลการดําเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติท่ีประชุม 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ครั้งท่ี 9/2558 

สาระสําคัญโดยย่อ 
  เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  (ก .บ . )  นํา เสนอรายงานข้อมูล               
จากการดําเนินงานและผลการปฏิบั ติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย               
ครั้งที่  9/2558 เมื่อวันอังคารที่  25  สิงหาคม  2558  ดังต่อไปน้ี 
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ระเบียบ
วาระท่ี เรื่อง มติท่ีประชุม/ข้อเสนอแนะ 

และข้อสั่งการ ผลการปฏิบัติตามมติ 
5.1 ขอความเห็นชอบพิจารณาการจัดซื้อ

ซอฟแวร์                       
เห็นชอบการจัดซื้อซอฟแวร์ของโปรแกรม 
ELLIS   

- แจ้งมติการประชุมให้แก่หน่วยงาน        
ที่เก่ียวข้องได้รับทราบ 

- ได้จัดทําบันทึกข้อความ เร่ือง การเข้า
ศึกษาและทดสอบระดับการเรียนรู้
ภาษาอังกฤษด้วยตนเอง  แจ้งไปยังคณบดี
ทั้ง 4 คณะ  ผู้อํานวยการสํานักงานและ
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาแล้ว เมื่อวันที่ 
27 สิงหาคม 2558 

5.2 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ว่าด้วย การสอบสวนพิจารณาเพ่ือลงโทษ
ทางวินัย (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. ....  

เห็นชอบในหลักการ (ร่าง) ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา     
ว่าด้วย การสอบสวนพิจารณาเพ่ือลงโทษ 
ทางวินัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ... และมอบหมาย
ให้งานนิติการแก้ไขตามข้อเสนอแนะ      
ของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
(ก.บ.) ก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

- แจ้งมติการประชุมให้แก่หน่วยงาน        
ที่เก่ียวข้องได้รับทราบ 

- นําเสนอเพ่ือพิจารณาในการประชุม    
สภามหาวิทยาลัย  คร้ังที่ 9/2558         
ในวันที่ 24 กันยายน 2558 
 

5.3 ขอความเห็นชอบ  (ร่าง)  ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ว่าด้วย การบริหารงานบุคคลสําหรับ
พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... 

เห็นชอบในหลักการ (ร่าง) ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา     
ว่าด้วย  การบริหารงานบุคคลสําหรับ
พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ...  และ
มอบหมายให้งานนิติการแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย (ก.บ.) ก่อนนําเสนอ
คณะกรรมการปรับปรุงและยกร่างกฎหมาย    
และคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํา
มหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ต่อไป 

- แจ้งมติการประชุมให้แก่หน่วยงาน        
ที่เก่ียวข้องได้รับทราบ 

- นําเสนอเพ่ือพิจารณาในการประชุม  
คณะกรรมการปรับปรุงและยกร่าง
กฎหมายของมหาวิทยาลัย คร้ังที่ 8/2558 
ในวันที่ 5 กันยายน 2558 

- นําเสนอเพ่ือพิจารณาในการประชุม     
สภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 9/2558         
ในวันที่ 24 กันยายน 2558 

 
5.4 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) แผนปฏิบัติ

ราชการ 4 ปี พ.ศ.2559 – 2562 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

เห็นชอบในหลักการ (ร่าง) แผนปฏิบัติ
ราชการ 4 ปี พ.ศ.2559 – 2562 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา   
และมอบหมายให้กองนโยบายและแผนแก้ไข
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย (ก.บ.) ก่อนนําเสนอสภา
มหาวิทยาลัยต่อไป 

- แจ้งมติการประชุมให้แก่หน่วยงาน        
ที่เก่ียวข้องได้รับทราบ 

- นําเสนอเพ่ือพิจารณาในการประชุม     
สภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 9/2558         
ในวันที่ 24 กันยายน 2558 
 

5.5 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ว่าด้วย สภาคณาจารย์และข้าราชการ 
พ.ศ. .... 

ขอให้นํากลับไปทบทวน โดยมอบหมาย     
ให้งานนิติการหารือกับสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)      
และคณะกรรมการปรับปรุงและยกร่าง
กฎหมาย  ทั้งน้ีให้นํากลับมาพิจารณา        
ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย (ก.บ.) อีกคร้ังหน่ึง 

- แจ้งมติการประชุมให้แก่หน่วยงาน        
ที่เก่ียวข้องได้รับทราบ 

- นําเสนอเพ่ือพิจารณาในการประชุม  
คณะกรรมการปรับปรุงและยกร่าง
กฎหมายของมหาวิทยาลัย คร้ังที่ 8/2558 
ในวันที่ 5 กันยายน 2558 

- นําเสนอเพ่ือพิจารณาในการประชุม     
สภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 9/2558         
ในวันที่ 24 กันยายน 2558 
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ระเบียบ
วาระท่ี เรื่อง มติท่ีประชุม/ข้อเสนอแนะ 

และข้อสั่งการ ผลการปฏิบัติตามมติ 
5.6 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลง 

(MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา กับ University  of  
Darma  Agung  Medan, North  
Sumatera ประเทศอินโดนีเซีย 

เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลง (MOU) 
ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา กับ University          
of  Darma  Agung  Medan, Notrh  
Sumatera  ประเทศอินโดนีเซีย 

- แจ้งมติการประชุมให้แก่หน่วยงาน        
ที่เก่ียวข้องได้รับทราบ 

- กําหนดการลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) 
ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา กับ University          
of  Darma  Agung  Medan, Notrh  
Sumatera  ประเทศอินโดนีเซีย          
ในวันที่ 12 กันยายน 2558  

 

ระเบียบวาระที่ 4 แจ้งผลและนําเสนอแผนงานที่จะดําเนินการของหน่วยงานต่าง ๆ  
ระเบียบวาระท่ี 4.1 คณบดีคณะครุศาสตร์ 

- ไม่มี - 
 

ระเบียบวาระท่ี 4.2  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 สาระสําคัญโดยย่อ 

1. เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2558  สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  ตรวจประเมินประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร  ปีการศึกษา 2557 ณ ห้อง 227  ช้ัน 3  อาคาร 2             
คณะมนุษยศาสตร์ฯ 

2. เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2558 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (ปริญญาโท) ตรวจประเมิน
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2557 ณ ห้อง 3025  อาคารบัณฑิต
วิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

3. เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2558  สาขาวิชานิติศาสตร์ ร่วมพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือระหว่างสํานักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดี  จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา  กับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ณ ห้องประชุม 317  มหาวิทยาลัย     
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

4. เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2558  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  ตรวจประเมินประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับหลักสูตร  ปีการศึกษา 2557  ห้อง 116A  ช้ัน 2  อาคาร 1 คณะมนุษยศาสตร์ฯ 

5. เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2558  สาขาวิชาศิลปะการแสดง ตรวจประเมินประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับหลักสูตร  ปีการศึกษา 2557 ณ ห้อง 314/1  ช้ัน 2  อาคาร 3 มหาวิทยาลัย    
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

6. เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2558 สาขาวิชาสหวิทยาการอิสลาม  ตรวจประเมินประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับหลักสูตร  ปีการศึกษา 2557 ณ ห้อง 43112 ช้ัน 2  อาคาร 43       
คณะมนุษยศาสตร์ฯ 

7. เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2558 พานักศึกษาศึกษาดูงานโครงการอันเน่ืองมาจาก
พระราชดําริ ณ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย  อําเภอมวกเหล็ก  จังหวัดสระบุรี 

8. เมื่อวันที่ 29 – 30 สิงหาคม 2558  สาขาวิชาศิลปะการแสดง  จัดกิจกรรมไหว้ครู     
และครอบครูนาฏศิลป์ไทย  ประจําปี 2558  ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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9. เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2558  สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น  ตรวจประเมินประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน  ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2557 ณ ห้องประชุม 43110 ช้ัน 2  อาคาร 43        
คณะมนุษยศาสตร์ฯ 

10. เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2558  สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน  ตรวจประเมินประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร  ปีการศึกษา 2557 ณ ห้อง  227 ช้ัน  3 อาคาร  2               
คณะมนุษยศาสตร์ฯ 

11. เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2558 สาขาวิชาศิลปกรรม  ตรวจประเมินประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2557 ณ ห้อง 43112  อาคาร 43  คณะมนุษยศาสตร์ฯ 

12. เมื่อวันที่ 1 – 2 กันยายน 2558  ผู้ประสานงาน Sakai Asean Weed  2015  จากประเทศ
ญี่ปุ่น เดินทางมาประสานงานและตรวจสอบความก้าวหน้าการส่งตัวนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทูตวัฒนธรรม
ในโครงการ Sakai Asean Week 2015 ณ ห้องประชุม 43110 ช้ัน 2  อาคาร 43  คณะมนุษยศาสตร์ฯ 

13. เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2558  สาขาวิชาดนตรีสากล  ตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน  ระดับหลักสูตร  ปีการศึกษา 2557 ณ ห้อง 227 ช้ัน 3  อาคาร 2  คณะมนุษยศาสตร์ฯ 

14. เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2558 คณาจารย์และนักศึกษาจากสาขาวิชานิติศาสตร์  สาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์  เข้าร่วมกิจกรรม  โครงการ “ศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย             
แก่ประชาชน  โดยศาลแรงงานภาค 1”  ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ร่วมกับศาลแรงงาน
ภาค 1 จัดขึ้น  ณ ห้องประชุม 317 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

15. เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2558  สาขาวิชาดนตรี  ตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2557 ณ ห้อง 43112  อาคาร 43  คณะมนุษยศาสตร์ฯ 

16. เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2558 สาขาวิชาภาษาไทย  ตรวจประเมินประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2557 ณ ห้อง 43003 อาคาร 43 คณะมนุษยศาสตร์ฯ 

17. เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2558 จัดประชุมคณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ฯ เพ่ือคัดเลือก
อาจารย์ประจํา จํานวน 1 คน เป็นคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย ณ ห้อง 43014 อาคาร 
43 คณะมนุษยศาสตร์ฯ 

18. เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2558 คณาจารย์และนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ฯ เข้าร่วม     
พิ ธีไหว้ครู  “พระคุณที่สาม” ประจําปีการศึกษา 2558 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 

19. เมื่อ วันที่  3 กันยายน  2558 จัดประชุมจัดสรรงบประมาณ  ประจําปี  2559              
ณ ห้องประชุม 43110 ช้ัน 2 อาคาร 43 คณะมนุษยศาสตร์ฯ 

20. เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2558 สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ตรวจประเมินประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2557  ณ ห้อง 111 ช้ัน 2  อาคาร 1            
คณะมนุษยศาสตร์ฯ 

21. เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2558 จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ทบทวนแผนกลยุทธ์  ประจําปี 
2558  ณ โฮมสเตย์  เกาะเกิด  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

22. ในวันที่ 9 กันยายน 2558  จัดกิจกรรมประกวดดาวเดือน ณ ลานเอนกประสงค์      
กองพัฒนานักศึกษา 
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23. ในวันที่ 11 กันยายน 2558  จัดประชุมคณะกรรมการดําเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาระดับสาขาวิชา/หลักสูตร  ณ ห้องประชุม 43110  ช้ัน 2 อาคาร 43  คณะมนุษยศาสตร์ฯ 

24. ในวันที่ 16 กันยายน 2558  จัดประชุมคณะกรรมการประจําคณะ ครั้งที่ 8/2558      
ณ ห้องประชุม 43110  ช้ัน 2  อาคาร 43  คณะมนุษยศาสตร์ฯ 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ  

 

ระเบียบวาระท่ี 4.3 คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
- ไม่มี - 

 

ระเบียบวาระท่ี 4.4  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 สาระสําคัญโดยย่อ 

1. เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2558  การประเมินคุณภาพภายในหลักสูตรสาธารณสุขชุมชน  
ณ ห้อง ศว 108  คณะวิทยาศาสตร์ฯ 

2. เมื่อวันที่  2 กันยายน 2558  การประเมินคุณภาพภายใน หลักสูตรอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย  หลักสูตรคณิตศาสตร์  และหลักสูตรจุลชีววิทยา  ณ ห้อง 527  ห้อง ศว108           
และห้องประชุม 2   

3. เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2558  ประชุมอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ฯ ครั้งที่ 3/2558       
ณ ห้องประชุม 1 

4. เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2558  การประเมินคุณภาพภายในหลักสูตรการจัดการ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม  หลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่ งแวดล้อม  และหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า                 
ณ ห้อง 42110  ห้องศว 108  และห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา 

5. เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2558  การประเมินคุณภาพภายในหลักสูตรเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม  และหลักสูตรคหกรรมศาสตร์ ณ ห้อง 42110 และห้อง ศว 108 คณะวิทยาศาสตร์ฯ 

6. ในวันที่ 9 กันยายน 2558  อบรมเรื่องการจัดการความรู้และการนําไปใช้ประโยชน์     
ณ ห้อง ศว 108 คณะวิทยาศาสตร์ฯ 

7. ในวันที่ 16 กันยายน 2558  ประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร์           
ณ ห้อง ศว 108 คณะวิทยาศาสตร์ฯ 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ  
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ระเบียบวาระท่ี 4.5 ผู้อํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา  
 สาระสําคัญโดยย่อ 

1. เมื่อวันที่ 24 – 28 สิงหาคม 2558  สถาบันอยุธยาศึกษา นําโดย อาจารย์อุมาภรณ์         
กล้าหาญ และ อาจารย์สุรินทร์  ศรีสังข์งาม  รองผู้อํานวยการพร้อมด้วยคณาจารย์  และนักศึกษาสาขาวิชา
ดนตรี และสาขาวิชานาฏศิลป์การละคร  คณะมนุษยศาสตร์ฯ ร่วมการแสดงชุด “อยุธยานาฏยนฤมิต”        
ในงาน “มหกรรมวัฒนธรรม 4 ภาค” และ “เฉลิมฉลองมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ครบรอบ 100 ปี” 
ระหว่างวันที่ 25 – 27 สิงหาคม 2558 ณ หอประชุมไพรพะยอม  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

2. เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2558  ดร.จงกล  เฮงสุวรรณ  ผู้อํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา  
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่น 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ณ ห้องประชุมสถาบันอยุธยาศึกษา  โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ       
จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมประชุมเพ่ือทราบและพิจารณาในวาระต่าง ๆ อาทิเช่น  
สรุปผลการดําเนินงานประจําปี 2557 รายงานงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนประจําปี 2558         
และการดําเนินงานประจําปี 2559 เป็นต้น  สถาบันฯ ในฐานะเป็นหน่วยอนุรักษ์ฯ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา  ขอขอบพระคุณคณะกรรมการทุกท่านที่ได้สละเวลามาเข้าร่วมประชุม และให้
ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการดําเนินงานต่อไป 

3. ในวันที่ 16 กันยายน 2558 กิจกรรมจริยธรรมสัมพันธ์ ณ ห้องประชุมอาคาร 100 ปี 
4. ในวันที่ 21 กันยายน 2558 ประชุมคณะกรรมการประจําสถาบันอยุธยาศึกษา         

ครั้งที่ 3/2558 ณ ห้องประชุมสถาบันอยุธยาศึกษา 
5. ในวันที่ 23 กันยายน 2558 กิจกรรมธรรมะบรรยาย ณ ห้องประชุมอาคาร 100 ปี 

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ  

 

ระเบียบวาระท่ี 4.6  ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
- ไม่มี - 
 

ระเบียบวาระท่ี 4.7  ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 สาระสําคัญโดยย่อ 

ในวันที่  23 – 25 กันยายน  2558  จะมีการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
International  Symposium  on  Multimedia  and  Communication  Technology (ISMAC 
2015) ณ Classic  Kamao  Hotel จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีบทความวิจัยที่ผ่านการพิจารณา    
ให้นําเสนอแบบปากเปล่า (oral  presentation) ทั้งสิ้น จํานวน 71 บทความ แบ่งเป็น บทความ       
จากหน่วยงานภายนอก จํานวน 68 บทความ และบทความวิจัยจากบุคลากรของมหาวิทยาลัย จํานวน 3 
บทความ โดยบทความฉบับสมบูรณ์ (full  paper) จะได้รับการตีพิมพ์ใน Proceeding ของงานประชุม
วิชาการดังกล่าวข้างต้น 
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 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 4.8  ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
 สาระสําคัญโดยย่อ 

1. ในวันที่ 9 กันยายน 2558 ประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  ครั้งที่ 5/2558           
ณ ห้องประชุมอยุธยา – อาเซียน สํานักงานอธิการบดี 

2. ในวันที่ 10 กันยายน 2558 ศึกษาดูงานเก่ียวกับการจัดการบัณฑิตวิทยาลัย ณ บัณฑิต
วิทยาลัย  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

3. ในวันที่ 12 กันยายน 2558 สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดทําวิทยานิพนธ์  ร่วมกับ
ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ ณ ห้องประชุมต้นโมก  อาคารบรรณราชนครินทร์ 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 
 
 

ระเบียบวาระท่ี 4.9  ผู้อํานวยการสาํนักงานอธิการบด ี
- ไม่มี – 

 

ระเบียบวาระท่ี 4.10  ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
- ไม่มี – 

 

ระเบียบวาระท่ี 4.11  ผู้อํานวยการกองนโยบายและแผน 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
1. เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2558 ประชุมคณะกรรมการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ  

ประจําปีงบประมาณ พ .ศ . 2558  ณ ห้องประชุม 3 ช้ัน 4 อาคาร 4 ช้ัน ศาลากลางจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา 

2. เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2558 ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือกําหนดทิศทางแผนอุดมศึกษา
ระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2574) ณ ห้องแกรนด์  บอลรูม โรงแรมรามาการ์เด้นส์  
กรุงเทพฯ  

3. เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2558  อบรมเชิงปฏิบัติการ  เรื่อง การถ่ายทอดตัวช้ีวัดขององค์กร
สู่ระดับบุคคล  ของผู้อํานวยการกอง/หัวหน้าสํานักงานและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ณ ห้องประชุมต้นโมก  
อาคารบรรณราชนครินทร์ 

4. เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2558  ประชุมการจัดทําโครงการเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน     
ณ ห้องประชุมอยุธยา – โปรตุเกส  สํานักงานอธิการบดี 

5. ในวันที่ 3 กันยายน 2558  ประชุมคณะทํางานยกร่างแผนยุทธศาสตร์การต่างประเทศ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ศูนย์กรุงเทพฯ 

6. ในวันที่ 4 กันยายน 2558 มาตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ.2559 
ณ ห้องประชุม Video  Conference  ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
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7. ในวันที่ 12 กันยายน 2558  ต้อนรับคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยและนักศึกษาปริญญาโท  
สาขาวิชาบริหารธุรกิจ  ดามาอากู ประเทศอินโดนีเซีย  ณ ห้องประชุมต้นโมก  อาคารบรรณราชนครินทร์ 

8. ในวันที่ 15 กันยายน 2558 เวลา 09.00 น. ประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณ
และการเงิน ครั้งที่ 5/2558  ณ ห้องประชุมอยุธยา – อาเซียน  สํานักงานอธิการบดี 

9. ในวันที่ 15 กันยายน 2558 เวลา 13.30 น. ประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้
จ่ายงบประมาณ ครั้งที่ 10/2558 ณ ห้องประชุมอยุธยา – อาเซียน  สํานักงานอธิการบดี 

10. ในวันที่ 23 กันยายน 2558 ประชุมคณะกรรมการวิเทศสัมพันธ์  ครั้งที่ 6/2558       
ณ ห้องประชุมอยุธยา – อาเซียน  สํานักงานอธิการบดี  
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 
 
 

ระเบยีบวาระท่ี 4.12  ผู้อํานวยการกองกลาง 
- ไม่มี - 

 
 
 

ระเบยีบวาระท่ี 4.13  ผู้อํานวยการกองพัฒนานักศึกษา 
- ไม่มี - 

 

ระเบยีบวาระท่ี 4.14  ผู้อํานวยการกองบริการการศกึษา 
- ไม่มี - 

 

ระเบยีบวาระท่ี 4.15  หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน 
- ไม่มี – 

ระเบยีบวาระท่ี 4.16  รองอธิการบด ี
ระเบียบวาระท่ี 4.16.1  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
 สาระสําคัญโดยย่อ 

1. สรุปจํานวนเอกสารที่เบิกจ่ายล่าช้า จํานวน 269 รายการ เป็นเงิน 4,563,040.30 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 4.11 ของงบประมาณที่ได้รับ  และมีข้อเสนอเพ่ือปรับปรุงการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ 
2559 คือ 

1.1 ควรจัดกิจกรรมการประชุม / การพัฒนาหลักสูตร / การซ่อมแซม และกิจกรรม   
อ่ืน ๆ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2559 และส่งเบิกภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2559 

1.2 เร่งรัดการซื้อวัสดุการเรียนการสอนให้เสร็จสิ้นก่อนเปิดภาคการศึกษา (ภาคเรียนที่ 1  
และส่งเบิกภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2559  และในภาคเรียนที่ 2  ส่งเบิกภายในวันที่ 10 มกราคม 2559) 

1.3 ไม่ควรไปราชการในช่วงเดือนกันยายน 2559  ยกเว้นเรื่องเร่งด่วน 
2. การทําสัญญายังไม่มีการเปลี่ยนหลักเกณฑ์  ขอให้ทําตามกระบวนการเดิมทุกอย่าง   

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 4.16.2  รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน 
 

- ไม่มี - 
 

ระเบียบวาระท่ี 4.16.3  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
 สาระสําคัญโดยย่อ 

ตามที่มหาวิทยาลัยได้กําหนดให้ส่งผลการเรียนผ่านระบบทะเบียนออนไลน์ ในภาคเรียนที่ 
2/2557 ในวันที่ 6 – 20 พฤษภาคม 2558 และภาคพิเศษ (กศ,บป. เสาร์ – อาทิตย์) ภาคเรียนที่ 
3/2557 ในวันที่ 9 – 23 สิงหาคม 2558 ซึ่งขณะน้ีได้ล่วงเลยระยะเวลาการส่งผลการเรียนในระบบ
ทะเบียนออนไลน์แล้ว  กองบริการการศึกษาจึงได้บันทึกติดตามคร้ังที่ 1 วันที่ 25 สิงหาคม 2558        
แต่พบว่ายังมีอาจารย์ผู้สอน จํานวน 20 ท่าน ยังไม่ส่งผลการเรียนตามกําหนดเวลา จากจํานวน 40 วิชา 
46 หมู่เรียน ซึ่งการส่งผลการเรียนล่าช้าดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อนักศึกษาที่จะสําเร็จการศึกษา        
ในภาคเรียนที่ 3/2557 และการลงทะเบียนเรียนในบางรายวิชาที่มีเง่ือนไขที่ต้องเรียนผ่านมาก่อน 

 
 

  มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ  และขอให้จัดทําบันทึกแจ้งไปยังแต่ละคณะ 

 

ระเบยีบวาระท่ี 4.16.4  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
- ไม่มี - 
 

ระเบยีบวาระท่ี 4.16.5  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและกฎหมาย 
- ไม่มี - 

 

ระเบยีบวาระท่ี 4.16.6  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ 
- ไม่มี - 

 

ระเบยีบวาระท่ี 4.16.7  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ   และสหกิจศึกษา 
- ไม่มี - 

 
 

ระเบียบวาระท่ี 4.16.8  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานท่ีภูมิสถาปัตย์  และสิทธิประโยชน์
ของบุคลากร 

- ไม่มี - 
 

ระเบยีบวาระท่ี 4.16.9  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
 สาระสําคัญโดยย่อ 

1. ในเดือนกันยายน 2558 ฝ่ายประชาสัมพันธ์จัดทํ าวี ดีทัศน์ ใน “งานมุทิตาจิต                
แก่ผู้เกษียณอายุราชการในปี 2558”  
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2. เดือนกันยายน – ตุลาคม 2558 โครงการจัดทําหอเกียรติยศ โดยได้รับความอนุเคราะห์  
จากผู้ช่วยศาสตราจารย์ส้าง  พรศรี วาดรูปเหมือนอดีตอธิการบดี  วิทยาลัย/สถาบัน/มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
เพ่ือบันทึกเป็นประวัติในหอเกียรติยศของมหาวิทยาลัย 

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 
 
 

ระเบยีบวาระท่ี 4.16.10  หัวหน้าหนว่ยตรวจสอบภายใน 
- ไม่มี - 
 

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องนําเสนอเพื่อพิจารณา 
 

ระเบียบวาระท่ี 5.1  ขอความเห็นชอบ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2559                                            

สาระสําคัญโดยย่อ 
 ตามท่ีกองนโยบายและแผน  งานแผนงานและงบประมาณ  มีหน้าที่ในการจัดทําแผนต่าง ๆ 

ของมหาวิทยาลัย  ซึ่งได้ดําเนินการจัดทํา (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559         
ให้สอดคล้องกับแผนบริหารราชการแผ่นดิน  แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี แผนกลยุทธ์ฯ  ของมหาวิทยาลัย     
และใช้เป็นกรอบในการดําเนินการพัฒนาและบริหารจัดการงานของมหาวิทยาลัยให้บรรลุเป้าหมาย         
และเพ่ือให้ขั้นตอนการดําเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป น้ัน 
 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
  เห็นชอบ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ  ประจําปีงบประมาณ  พ.ศ.2559 
                     

ระเบียบวาระท่ี 5.2  ขอความเห็นชอบ (ร่าง) การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย  ประจําปี
งบประมาณ พ.ศ.2559 และ (ร่าง) แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
รายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559                          

สาระสําคัญโดยย่อ 
 ตามท่ีกองนโยบายและแผน  งานแผนงานและงบประมาณ  มีหน้าที่ในการจัดทําประมาณการ

รายรับ – รายจ่ายของมหาวิทยาลัย  ได้ดําเนินการรวบรวมข้อมูล  วิเคราะห์  ประมวลผล  และดําเนินการ
จัดทํา (ร่าง) การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559 และ (ร่าง) แผนการใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เพ่ือให้ทุกหน่วยงานได้ใช้งบประมาณรายจ่าย
ประจําปี และให้ขั้นตอนการดําเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและ
บริหารงานของมหาวิทยาลัยต่อไปน้ัน   

 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
  เห็นชอบ (ร่าง) การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย  ประจําปีงบประมาณ พ .ศ .2559          
และ (ร่าง) แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559 โดยขอให้แต่ละหน่วยงาน       
ส่งโครงการให้กองนโยบายและแผน ภายในวันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2558  และมอบหมายให้กองนโยบาย       



 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  คร้ังที่  11/2558 
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และแผนปรับปรุงแก้ไขในส่วนของค่าบริหารจัดการคณะทั้ ง  4 คณะ  ๆ  ละ  100,000 บาท                 
และปรับค่าธรรมเนียมพิเศษและค่ากิจกรรมของนักศึกษา จํานวน 9 รายการ ประกอบด้วย  

1. ค่าธรรมเนียมพิเศษคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
2. ค่าธรรมเนียมพิเศษคณะครุศาสตร์ 
3. ค่าธรรมเนียมพิเศษคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
4. ค่าธรรมเนียมพิเศษคณะวิทยาการจัดการ 
5. ค่าบํารุงกีฬา   
6. ค่าห้องพยาบาล   
7. ค่ากิจกรรม   
8. ค่าใช้จ่ายในสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ   
9. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ   
โดยจัดสรรให้คณะ/หน่วยงานร้อยละ 35 และมหาวิทยาลัยร้อยละ 35 และให้นําเสนอ      

เพ่ือพิจารณาในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2558 ในวันที่ 24 กันยายน 2558 ต่อไป   
 

ระเบียบวาระท่ี 5.3  ขอความเห็นชอบการจัดทําคํารับรองและการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของสถาบันอุดมศึกษา  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559                           

สาระสําคัญโดยย่อ 
 ตามที่สํานักงาน ก.พ.ร. ได้จัดส่งกรอบการประเมินผลและแนวทางการจัดทําคํารับรอง        

การปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ปฏิทินการจัดทําคํารับรอง     
และการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  ตัวอย่างคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา        
และคําอธิบายรายละเอียดตัวช้ีวัดและเกณฑ์การให้คะแนนตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ                
ของสถาบันอุดมศึกษา  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เพ่ือให้มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา         
ลงนามใช้เผยแพร่และดําเนินการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559          
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ทั้งน้ี  สําหรับกรอบการประเมินผลฯ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559 น้ัน  ได้เพ่ิมเติม
ตัวช้ีวัดสําคัญตามนโยบายรัฐบาล  จํานวน 2 ตัวช้ีวัด  คือ ตัวช้ีวัดเรื่องการประหยัดนํ้า  และตัวช้ีวัดเรื่อง
ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน 

 ต้ังแต่ปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป  ให้สถาบันอุดมศึกษาสามารถกําหนดระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะและระดับสถาบันของตนเองได้  ภายใต้การกํากับดูแลของสภา
สถาบันอุดมศึกษา  ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ได้เข้าร่วมอบรมตามเกณฑ์การประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน  ระดับคณะ  และระดับสถาบัน  ตามเกณฑ์ สกอ.พัฒนาขึ้น  โดยให้แจ้งข้อมูล
เก่ียวกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะและระดับสถาบันที่จะเลือกดําเนินการ       
แจ้งไปยังสํานักงาน ก.พ.ร. ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2558 

 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
  เห็นชอบการจัดทําคํารับรองและการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559 



 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  คร้ังที่  11/2558 
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ระเบียบวาระท่ี 5.4  ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา      
เรื่อง ค่าธรรมเนียมการใช้บริการและสถานท่ี สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

 

สาระสําคัญโดยย่อ 
 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ได้จัดทํา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา  เรื่อง ค่าธรรมเนียมการใช้บริการและสถานที่ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 เรื่องน้ีได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ       

ครั้งที่ 2/2558  เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 
 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
  เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  เรื่อง ค่าธรรมเนียมการใช้
บริการและสถานที่ สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

ระเบียบวาระท่ี 5.5  ขอความเห็นชอบ (ร่าง) โครงการงานบริหารจัดการและพัฒนาศูนย์ฝึก
ปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ (อาคารสวนหลวง)                          

สาระสําคัญโดยย่อ 
 ศูนย์ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ (อาคารสวนหลวง) ขอเสนออนุมัติงบประมาณรายจ่าย

ประจําปีงบประมาณ 2559  โดยมีวงเงินทั้งสิ้น 2,579,217.22 บาท (สองล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพัน
สองร้อยสิบเจ็ดบาทย่ีสิบสองสตางค์) เพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานบริหารและพัฒนา           
ศูนย์ปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ (อาคารสวนหลวง) ประจําปีงบประมาณ 2559 ซึ่งประกอบด้วย
รายละเอียด ดังน้ี 

1. งบบุคลากร  จํานวน  1,080,000.00   บาท 
2. งบดําเนินงาน  จํานวน  1,025,877.28 บาท 
3. งบลงทุน   จํานวน    133,680.00 บาท 
4. งบรายจ่ายอ่ืน ๆ  จํานวน    339,659.94 บาท  

 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
  เห็นชอบ (ร่าง) โครงการงานบริหารจัดการและพัฒนาศูนย์ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ 
(อาคารสวนหลวง) 

 

ระเบียบวาระท่ี 5.6  ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
ว่าด้วย กองทุนสวัสดิการเจ้าหน้าท่ีประจําตามสัญญา มหาวิทยาลัย     
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ.2558                       

สาระสําคัญโดยย่อ 
 ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ได้มีระเบียบการจ้างเจ้าหน้าที่ประจํา      

ตามสัญญาด้วยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  พ.ศ.2557 โดยเป็นการสมควร
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วางระเบียบเก่ียวข้องกับกองทุนสวัสดิการเจ้าหน้าที่ประจําตามสัญญา  เพ่ือสนับสนุนการบริหารงาน
บุคคล   การจัดระบบสวัสดิการ  ประโยชน์เก้ือกูลและเป็นค่าตอบแทนในลักษณะต่าง ๆ ตลอดจนสร้าง
ความมั่นคงในชีวิตการทํางาน 

 ทั้งน้ี ร่างประกาศดังกล่าวได้เทียบเคียงกับระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา      
ว่าด้วย  กองทุนสวัสดิการเจ้าหน้าที่ประจําตามสัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ.2557  

 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
  เห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ว่าด้วย  กองทุนสวัสดิการ
เจ้าหน้าที่ประจําตามสัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ.2558 

 
 

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 -  

 

ระเบียบวาระท่ี 6.8  ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
- ไม่มี -  

 
 

ระเบียบวาระท่ี 6.9  ผู้อํานวยการสาํนักงานอธิการบด ี
- ไม่มี –  

 

ระเบียบวาระท่ี 6.10  ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
- ไม่มี -  
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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 -  

 

ระเบยีบวาระท่ี 6.16.6  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ 
- ไม่มี -  

 

ระเบยีบวาระท่ี 6.16.7  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและสหกิจศึกษา 
- ไม่มี – 
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ระเบียบวาระท่ี 6.16.8  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานท่ีภูมิสถาปัตย์  และสิทธิประโยชน์
ของบุคลากร 

- ไม่มี – 
 

ระเบยีบวาระท่ี 6.16.9  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์ 
- ไม่มี –  

 

ระเบียบวาระที่ 7  เรื่องอ่ืน ๆ 
ระเบียบวาระท่ี  7.1 กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  ครั้งท่ี 11/2558 

สาระสําคัญโดยย่อ 
มหาวิทยาลัยกําหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก .บ . )           

ครั้งที่ 11/2558 โดยพร้อมเพรียงกัน ในวันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2558  เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม
อยุธยา – อาเซียน  สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
     รับทราบ 

 
 

เลิกประชุมเวลา  16.50 น.  
 

 

นางนงคราญ คงสมทรง ผู้จัดทํารายงานการประชุม
นางสุนทรี โพธิกุล ผู้ตรวจบันทึกการประชุม


