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รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัย 
คร้ังที่  13/2558 

วันอังคารที่  22  ธันวาคม  2558  เวลา 13.30 – 17.15 น. 
ณ  ห้องประชุมอยุธยา – อาเซียน  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

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

ผู้ท่ีมาประชุม 
1. อาจารย์ ดร.เกษม บํารุงเวช อธิการบดี       ประธาน 
2. ผศ.ดร.อดิศร  ภู่สาระ  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ      กรรมการ 
3. รศ.ไพฑูรย์  สมัครกิจ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา     กรรมการ 
4. อาจารย์ธาตรี มหันตรัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและกฎหมาย  กรรมการ 
5. ผศ.บุญไท  เจริญผล  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายงานประกันคุณภาพ    กรรมการ 
6. อาจารย์ ดร.กิติมา ทามาล ี  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการฯ    กรรมการ 
7. อาจารย์ ดร.ภาคิน โชติเวศย์ศิลป์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์     กรรมการ 
8. นางกาญจนา  เงินอ่อน  (แทน) คณบดีคณะครุศาสตร ์          กรรมการ 
9. ผศ.ศิริรัตน์     ศิริพรวิศาล (แทน) คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ฯ        กรรมการ 
10. นางเบญญาภา สอนพรม (แทน) คณบดีคณะวิทยาการจัดการ    กรรมการ 
11. รศ.ดร.ชูสิทธ์ิ  ประดับเพ็ชร์ ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา    กรรมการ 
12. อาจารย์กันยารัตน์ คงพร  (แทน) ผู้อํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา       กรรมการ 
13. ผศ.ธนู   บุญญานุวัตร ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและ 

     เทคโนโลยีสารสนเทศ      กรรมการ 
14. ดร.นริสานันท์ เดชสุระ  ผู้อํานวยการสํานักงานบัณฑิตศึกษา    กรรมการ 
15. อาจารย์ประพันธ์ แสงทองดี ประธานสภาคณาจารย์และขา้ราชการ    กรรมการ 
16. นางสาวเพลินตา โมสกุล  ผู้อํานวยการกองนโยบายและแผน        กรรมการ 
17. นางสารภี  พูลศิร ิ  ผู้อํานวยการกองพัฒนานักศึกษา        กรรมการ 
18. นางลักขณา  เตชวงษ์  ผู้อํานวยการกองบริการการศึกษา     กรรมการ 
19. นางสาวพรสวรรค์ คล้ายกัน ผู้อํานวยการกองกลาง  รักษาราชการในตําแหน่ง 

     ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี                กรรมการและ
                      เลขานุการ 

20. นางศิขรินทร ์ สุวรรณทัศน์ นิติกร                            ผู้ช่วยเลขานุการ 
21. น.ส.กาญจน์พิชญา ภิญญา  รักษาการหัวหน้างานกิจการคณะกรรมการ       

                     ผู้ช่วยเลขานุการ 
22. นางนงคราญ  คงสมทรง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป             ผู้ช่วยเลขานุการ 
23. นางจิราพร  พัฒน์ธนกิจ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป             ผู้ช่วยเลขานุการ 
24. นางปิยะนุช  สุขเพ็ชร  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป             ผู้ช่วยเลขานุการ 
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ผู้ไม่มาประชมุ 
1. รศ.ดร.นพวรรณ ธีระพันธ์เจริญ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร   ติดราชการ 
2. ผศ.หทัยรัตน์ ทรรพวส ุ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ  ติดราชการ 
 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นางสาวพิจิกามาศ    แย้มบู่ หัวหน้าสํานักงานผู้อํานวยการสํานักงานวิทยบริการฯ 
2. นางสาวเบญจลักษณ์    ชิดชาญชัย หัวหน้างานประกันคุณภาพ 
3. นางปาณิสรา    ผดุงรัตน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
4. นางสราริตา     แจ้งพันธ์ รักษาการหัวหน้างานนิติการ  

เริ่มประชุม เวลา 13.30 น. 
          ประธานพิจารณาจํานวนกรรมการที่มาประชุมและเห็นว่าครบองค์ประชุมแล้ว จึงเปิด         
การประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 1.1  การจัดลําดับความสําคัญของการประชุม 
 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
 ขอให้ผู้บริหาร  และทุกหน่วยงาน  จัดลําดับความสําคัญของการประชุม  โดยเรียงลําดับ
ดังต่อไปน้ี 

1. การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.)  
2. การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) 
3. การประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน (ก.บ.ง.) 
4. การประชุมคณะกรรมการเร่งรัดการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ 

 

 มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
   รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 1.2  ขอชะลอการขึ้นเงินเดือน 
 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
 การเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการ  พนักงานราชการ  พนักงานมหาวิทยาลัย  ขอชะลอเร่ือง
ไว้ก่อน  เน่ืองจากมีประเด็นที่ต้องพิจารณา   
 

 มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
   รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี 2.1  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  ครั้งท่ี 12/2558  

สาระสําคัญโดยย่อ 
มหาวิทยาลัยได้กําหนดให้มีการประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.)               

ครั้งที่ 12/2558 เมื่อวันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน  2558 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา – 
อาเซียน  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) นําเสนอรายงานการประชุม (ก.บ.)      
ครั้งที่ 12/2558 เพ่ือขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 

 

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ครั้งที่ 12/2558              
โดยมีแก้ไขดังต่อไปน้ี  

1. แก้ไขหน้า 2 – 2  บรรทัดที่ 2  คําว่า “ครั้งที่ 13/2558” แก้ไขเป็น “ครั้งที่ 12/2558” 
2. แก้ไขหน้า 2 – 2  บรรทัดที่ 21 คําว่า “กรรมการ” ให้เพ่ิมคําว่า “และเลขานุการ”  

 

ระเบียบวาระที่ 3   เรื่องสืบเน่ืองจากการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 3.1  รายงานข้อมูลการดําเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติท่ีประชุม 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ครั้งท่ี 12/2558 

สาระสําคัญโดยย่อ 
  เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  (ก .บ . )  นํา เสนอรายงานข้อมูล               
จากการดําเนินงานและผลการปฏิบั ติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย               
ครั้งที่  12/2558 เมื่อวันอังคารที่  24  พฤศจิกายน  2558  ดังต่อไปน้ี 
 

ระเบียบ
วาระท่ี 

เรื่อง 
มติท่ีประชุม/ข้อเสนอแนะ 

และข้อสั่งการ 
ผลการปฏิบัติตามมติ 

5.1 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลง 
(MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัย         
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยากับ Shih  
Chien  University ประเทศจีน 
(ไต้หวัน)                  

เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลง (MOU) 
ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยากับ Shih  Chien  
University ประเทศจีน (ไต้หวัน) โดยให้
แก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.)            

- แจ้งมติการประชุมให้แก่หน่วยงาน        
ที่เก่ียวข้องได้รับทราบ 

- ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันเรียบร้อย
แล้ว 
 

5.2 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา   
ว่าด้วย การกําหนดมาตรฐานภาระงาน
ทางวิชาการของผู้ดํารงตําแหน่งอาจารย์  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  
และศาสตราจารย์ พ.ศ. ... 

เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การกําหนด
มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดํารง
ตําแหน่งอาจารย์  ผู้ช่วยศาสตราจารย์     
รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์ 
พ.ศ. ... โดยให้แก้ไขตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย(ก.บ) 
 

- แจ้งมติการประชุมให้แก่หน่วยงาน        
ที่เก่ียวข้องได้รับทราบ 

- นําเสนอเพ่ือพิจารณาในการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย คร้ังที่ 12/2558 เมื่อวันที่ 
16 ธันวาคม 2558 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 
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ระเบียบ
วาระท่ี 

เรื่อง 
มติท่ีประชุม/ข้อเสนอแนะ 

และข้อสั่งการ 
ผลการปฏิบัติตามมติ 

5.3 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
เร่ือง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของ
ผู้ดํารงตําแหน่งอาจารย์   ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ พ.ศ. ... 

เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา เร่ือง มาตรฐานภาระงาน
ทางวิชาการของผู้ดํารงตําแหน่งอาจารย์   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ พ.ศ. ... โดยให้แก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย (ก.บ.) 

- แจ้งมติการประชุมให้แก่หน่วยงาน        
ที่เก่ียวข้องได้รับทราบ 

- นําเสนอเพ่ือพิจารณาในการประชุม 
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํา
มหาวิทยาลัย (ก.บ.ม) ในวันที่ 21 
ธันวาคม 2558 
 

5.4 ขอความเห็นและข้อเสนอแนะรายงานผล
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับมหาวิทยาลัย ประจําปีการศึกษา 
2557 

เห็นชอบรายงานผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย 
ประจําปีการศึกษา 2557 โดยให้แก้ไข     
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย (ก.บ.) 

- แจ้งมติการประชุมให้แก่หน่วยงาน        
ที่เก่ียวข้องได้รับทราบ 

- นําเสนอเพ่ือพิจารณาในการประชุมสภา
มหาวิทยาลัย คร้ังที่ 12/2558 เมื่อวันที่ 
16 ธันวาคม 2558 ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 

5.5 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือการใช้อาคารเรียน    
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา (ศูนย์อ่างทอง) 

ให้นํากลับไปทบทวน โดยให้มีรายละเอียด 
ที่ชัดเจน  ครอบคลุมตามท่ีเคยหารือในการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
(ก.บ) คร้ังที่11/2558 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 
2558 และให้นํากลับมาเพ่ือพิจารณา      
ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร
มหาวทิยาลัย (ก.บ) อีกคร้ัง 

- แจ้งมติการประชุมให้แก่หน่วยงาน        
ที่เก่ียวข้องได้รับทราบ 

- อยู่ระหว่างการดําเนินการปรับปรุงแก้ไข 
 

5.6 ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา     
เร่ือง การแบ่งส่วนราชการภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
(ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2558 

เห็นชอบในหลักการ (ร่าง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เร่ือง 
การแบ่งส่วนราชการภายในมหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนครศรีอยุธยา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558  
โดยในการปรับโครงสร้างภายในต้องมีการ
วางแผนและกําหนดงบประมาณให้
สอดคล้องกับโครงสร้างการบริหารภายใน 
โดยกําหนดไว้ล่วงหน้า ในปีงบประมาณ
ถัดไป เพ่ือจะได้จัดสรรบุคลากร และ
งบประมาณได้ถูกต้อง  ตามข้อเสนอแนะ 
ของคณะกรรมการปรับปรุงและยกร่าง
กฎหมายของมหาวิทยาลัย ในการประชุม
คร้ังที่ 9/2558 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2558 
ก่อนนําเสนอเพ่ือพิจารณาในการประชุมสภา
มหาวิทยาลัยต่อไป 

- แจ้งมติการประชุมให้แก่หน่วยงาน        
ที่เก่ียวข้องได้รับทราบ 

- อยู่ระหว่างการปรับปรุงแก้ไขและ
ดําเนินการตามขั้นตอนต่อไป 
 

 

ระเบียบวาระที่ 4 แจ้งผลและนําเสนอแผนงานที่จะดําเนินการของหน่วยงานต่าง ๆ  

ระเบียบวาระท่ี 4.1 คณบดีคณะครุศาสตร์ 
- ไม่มี - 

 

ระเบียบวาระท่ี 4.2  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
- ไม่มี - 
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ระเบียบวาระท่ี 4.3 คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
ในวันที่ 23 ธันวาคม 2558  ขอเชิญผู้บริหารและคณาจารย์ทุกท่านร่วมทําบุญคณะ       

ในเวลา 10.00 น. ณ  อาคารคณะวิทยาการจัดการ 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ  

 

ระเบียบวาระท่ี 4.4  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
- ไม่มี - 

 

ระเบียบวาระท่ี 4.5 ผู้อํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา  

 สาระสําคัญโดยย่อ 
1. กิจกรรมโถงพักคอย ในงานอยุธยามรดกโลก  ระหว่างวันที่ 18 – 27  ธันวาคม 2558  
2. โครงการศึกษาประวัติศาสตร์และศิลปวัฒนธรรมอาเซียน  ซึ่งเดินทางไปประเทศเวียดนาม  

ในระหว่างวันที่ 22 – 28 ธันวาคม 2558 
3. นิทรรศการสร้างสรรค์ศิลป์ถิ่นมรดกโลกพระนครศรีอยุธยา  ณ หอศิลป์ เปิดให้ชมต้ังแต่    

เวลา 09.00 – 16.00 น. 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ  

 

ระเบียบวาระท่ี 4.6  ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
1. เมื่อวันที่ 12 – 13 ธันวาคม 2558 มีการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การติดต้ังและ   

ซ่อมบํารุงคอมพิวเตอร์  ให้กับครู อาจารย์และบุคคลที่สนใจ ตามโครงการพัฒนาครูและบุคลากรทาง    
การศึกษา    ให้ได้รับองค์ความรู้และเพ่ิมทักษะการนําไปใช้งานด้านคอมพิวเตอร์ที่เพ่ิมมากขึ้น  จัดอบรม     
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 31104 อาคาร 100 ปี โดยมีผู้เข้ารับการอบรมคร้ังน้ี จํานวน 35 ราย 

2. เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2558 จัดโครงการ “อบรมการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน             
(E – Learning)” รุ่นที่ 1 ครั้งที่ 1 เพ่ือให้อาจารย์และบุคลากรได้รับความรู้  สามารถสร้างและใช้งานในระบบ
ออนไลน์โดยการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ จัดอบรม ณ ห้องประชุมต้นโมก  อาคาร
บรรณราชนครินทร์  โดยมีผู้เข้ารับการอบรม จํานวน 50 ราย 

3. เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2558 ขอเรียนเชิญร่วมทําบุญและงานเลี้ยงสังสรรค์วันปีใหม่      
ณ ห้องประชุมต้นโมก 

4. ในวันที่ 10 – 11 มกราคม 2559  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการห้องสมุด”              
ณ ห้องประชุมต้นโมก  โดยจัดให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้มีความรู้  สามารถจัดระบบห้องสมุดให้เป็น
หมวดหมู่และสามารถสืบค้นได้ง่ายมากข้ึน  พร้อมทั้งปรับปรุงแหล่งสารสนเทศให้เอ้ือต่อการเรียนรู้         
เพ่ือการบริการพ้ืนฐานของห้องสมุดโรงเรียน 
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 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 4.7  ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
1. เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2558 กิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน รุ่นที่ 1         

ณ โรงเรียนวัดโพธิวงศ์  จังหวัดอ่างทอง 
2. เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2558 กิจกรรมอบรมกฎหมายในชีวิตประจําวัน ณ คลองวัว  

จังหวัดอ่างทอง 
3. เมื่อวันที่ 14 – 15 ธันวาคม 2558 อบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนบทความวิจัยอย่างไร

ให้ได้ตีพิมพ์ในวารสารที่มีคุณภาพทั้งระดับชาติและนานาชาติ” ณ จังหวัดนครราชสีมา 
4. เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2558 กิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน รุ่นที่ 2       

ณ โรงเรียนวัดมารวิชัย  อําเภอเสนา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
5. เมื่อวันที่ 19 – 20 ธันวาคม 2558 ผู้บริหารเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรําไพ

พรรณี ครั้งที่ 9  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
6. เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2558 รองผู้ อํานวยการประชุมเครือข่ายสหวิทยาการ            

แห่งราชบัณฑิตยสภา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญญบุรี 
7. เมื่อ วันที่ 21 – 24 ธันวาคม  2558 รองผู้ อํานวยการเข้าร่วมประชุมวิชาการ          

ความหลากหลายทางชีวภาพ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
8. เมื่อวันที่ 18 – 27 ธันวาคม 2558 กิจกรรมประเมินผลการแสดง แสง เสียง อยุธยา

มรดกโลก ณ บริเวณเวทีการแสดง แสง สี เสียง 
9. เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2558 กิจกรรมประชุมบุคลากรประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา     

ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา 
10. ในวันที่ 26 ธันวาคม 2558 กิจกรรมแนวทางการแก้ปัญหายาเสพติดในชุมชน            

ณ คลองวัว จังหวัดอ่างทอง 
11. ในวันที่ 25 – 26 ธันวาคม 2558 กิจกรรมอบรมลักษณะผู้นําเยาวชน ณ อําเภอวิเศษ

ไชยชาญ  จังหวัดอ่างทอง 
12. ในวันที่ 27 ธันวาคม 2558 กิจกรรมสานฝัน วัยใส ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนน่าอยู่         

ณ ห้องประชุมต้นโมก 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 4.8  ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
1. เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2558 ทําบุญเปิดห้องสืบค้นวิทยานิพนธ์และคลินิกงานวิจัย         

ณ ห้องโถง  อาคารบัณฑิตวิทยาลัย 
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2. เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2558 ประชุมเตรียมความพร้อมงานสัมมนาวิชาการศิษย์เก่า    
และงานเลี้ยงสังสรรค์ศิษย์เก่า ณ ห้องประชุม 3013  อาคารบัณฑิตวิทยาลัย 

3. เมื่อวันที่ 19 – 20 ธันวาคม 2558 การสอบประมวลความรู้ของนักศึกษาหลักสูตร       
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  รุ่นปีการศึกษา 2557 ณ ห้อง 3004  
อาคารบัณฑิตวิทยาลัย 

4. เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2558 การบรรยายพิเศษ หัวข้อ “การพัฒนาการดําเนินการจัดทํา
วิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระให้กับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา” ณ ห้องประชุมต้นโมก  อาคารบรรณ
ราชนครินทร์ 

5. เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2558 โครงการสัมมนาและงานเลี้ยงสังสรรค์ศิษย์เก่าระดับ
บัณฑิตศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ณ  หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 
 
 

ระเบียบวาระท่ี 4.9  ผู้อํานวยการสาํนักงานอธิการบด ี

 สาระสําคัญโดยย่อ 
1. การจัดงานเลี้ยงปีใหม่ของคณาจารย์ในวันพุธที่ 6 มกราคม 2559 และของบุคลากร     

ในวันอังคารที่ 5 มกราคม 2559  
2. ในวันที่ 9 มกราคม 2559  งานวันเด็กแห่งชาติ  ได้ดําเนินการทําเรื่องขอบริจาคไปแล้ว     

และขอเชิญคณบดี  หัวหน้าสํานักงาน  ประธานในส่วนต่าง ๆ และเลขานุการประชุมในวันศุกร์ที่ 25 
ธันวาคม 2558 เพ่ือช้ีแจงการให้งบประมาณของแต่ละคณะ   
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 4.10  ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
1. การศึกษาดูงานในเขตมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ  และเข้าร่วมประชุมร่วมกับ 

ทปสท. ที่จังหวัดเชียงใหม่  โดยจะทําบันทึกเสนอสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัยต่อไป 
2. จัดอบรมการพัฒนาบุคลิกภาพความเป็นครู ให้กับบุคลากรท้ัง 4 คณะ  โดยได้รับเกียรติ

จากอธิการบดีเป็นประธานเปิดงาน  และมี รศ.วันทนีย์  แสนภักดี  เป็นวิทยากร 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 4.11  ผู้อํานวยการกองนโยบายและแผน 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
1. เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2558 เวลา 8.00 น.  ร่วมทําบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง 

พระสงฆ์ 99 รูป เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาส  วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ  
พระเจ้าอยู่หัวฯ ณ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 

2. เมื่อวันที่ 2 - 4 ธันวาคม 2558  ต้อนรับ Dr. Tun Pheakdey  and Prof.Dr.Bunthan 
Eang University of Management and  Economics,Battambang,Kingdom of Cambodia และ
ร่วมจัดทําบันทึกข้อตกลง MOU ร่วมกัน  ณ  ห้องประชุมอยุธยา – อาเซียน 

3. เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2558  เวลา 9.00 น.  ร่วมฟังบรรยายเรื่องแผนงานบุคลากร
ภาครัฐ และข้อมูลพนักงานมหาวิทยาลัย(ต้ังงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560)  ณ  สํานัก
งบประมาณ 

4. เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2558  เวลา 8.00 น.  ร่วมกิจกรรม “88 พรรษา พ่อของแผ่นดิน”  
ณ  สนามหญ้าหน้าอาคาร 2 

5. เมื่อวันที่  8 ธันวาคม 2558  เวลา 13.30 น.  ประชุมคณะอนุกรรมการเร่งรัดติดตาม
การใช้จ่ายงบประมาณ ครั้งที่ 3/2559  ณ  ห้องประชุม 1 อาคาร 2 ช้ัน 2 

6. เมื่อวันที่  11 ธันวาคม 2558  เวลา 13.30 น.  ประชุมคณะกรรมการกําหนด
คุณลักษณะและราคามาตรฐาน วัสดุสํานักงาน 5 รายการ  ณ  ห้องประชุม 1 อาคาร 2 ช้ัน 2 

7. เมื่อวันที่  14 ธันวาคม 2558  เวลา 9.00 น.  ประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนา
บุคลากร ครั้งที่ 2/2558  ณ  ห้องประชุมอยุธยา-โปรตุเกส 

8. เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2558  เวลา 13.30 น.  ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษา  ครั้งที่ 8/2558 ณ ห้องประชุมอยุธยา – อาเซียน 

9. เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2558  เวลา 13.30 น.  ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษา  ครั้งที่ 5/2558 ณ ห้องประชุมอยุธยา – อาเซียน 

10. เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2558  เวลา 8.00 น.  สัมมนาวิชาการภายใต้โครงการขยาย
บทบาทสํานักงานเศรษฐกิจการคลังสู่ภูมิภาค ประจําปีงบประมาณ 2559 ครั้งที่ 1/2559  ณ  จังหวัด
สุพรรณบุรี 

11. เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2558  เวลา 9.30 น. ประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้
จ่ายงบประมาณ  ครั้งที่ 12/2558 ณ ห้องประชุมอยุธยา – อาเซียน 

12. ในวันที่ 25 ธันวาคม 2558  เวลา 13.30 น.  ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้
จ่ายงบประมาณ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (จังหวัด)  ณ   ศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

13. ในวันที่  5 มกราคม 2559  เวลา 13.30 น.   ประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาตัวช้ีวัด 
สํานัก สถาบัน  ณ  ห้องประชุมอยุธยา – อาเซียน 

14. ในวันที่  8 มกราคม 2559  ประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน     
ครั้งที่ 1/2559  ณ  ห้องประชุมอยุธยา – อาเซียน 

15. ในวันที่ 11-12 มกราคม 2559  อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วย  
ณ  ห้องประชุมต้นโมก 
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16. ในวันที่ 13 มกราคม 2559  ประชุมคณะอนุกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณ ครั้งที่ 4/2559  ณ  ห้องประชุมอยุธยา – อาเซียน 

17. ในวันที่ 14 มกราคม 2559  กิจกรรมทบทวนแผนกลยุทธ์ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2559-2563 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ณ  ห้องประชุมต้นโมก 

18. ในวันที่ 15 มกราคม 2559 ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา    
ปีการศึกษา 2558 ระดับมหาวิทยาลัย  ณ  ห้องประชุมอยุธยา – อาเซียน 

19. ในวันที่ 18 มกราคม 2559  เวลา 13.30 น. ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษา สํานักงานอธิการบดี  ครั้งที่ 1/2559  ณ  ห้องประชุมสํานักงานอธิการบดี 

20. ในวันที่ 19 มกราคม 2559  เวลา 13.30 น.  ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษา  ครั้งที่ 1/2559  ณ  ห้องประชุมอยุธยา –โปรตุเกส 

21. ในวันที่ 20 มกราคม 2559  เวลา 13.30 น. ประชุมคณะกรรมการเร่งรัดติดตามการใช้
จ่ายงบประมาณ ครั้งที่ 1/2559 ณ ห้องประชุมอยุธยา – อาเซียน 

22. การจัดทํางบประมาณรายจ่าย (งบแผ่นดิน) ประจําปีงบประมาณ พ .ศ . 2560  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

23. สรุปกรอบวงเงินคําขอต้ังงบประมาณรายจ่าย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2560 
24. เปรียบเทียบคําขอต้ังงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 – 2560 
25. สรุปงบประมาณรายจ่าย (งบแผ่นดิน) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559 
26. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2559 กับปีงบประมาณ 

พ.ศ.2560 
27. ปฏิทินการปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ 2559 กองนโยบายและแผน 

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 
 
 

ระเบยีบวาระท่ี 4.12  ผู้อํานวยการกองกลาง 
- ไม่มี - 

 
 
 

ระเบยีบวาระท่ี 4.13  ผู้อํานวยการกองพัฒนานักศึกษา 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
1. สรุปกิจกรรมที่ดําเนินการแล้ว  ประจําเดือนธันวาคม 2558 
2. ปฏิทินกิจกรรม  ประจําเดือนมกราคม 2559 

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 
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ระเบยีบวาระท่ี 4.14  ผู้อํานวยการกองบริการการศกึษา 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
1. ในวันที่ 23 ธันวาคม 2558  การประชุมคณะกรรมการอนุมัติการประเมินผลการศึกษา  

พิจารณาในเรื่องของการอนุมัติการสําเร็จการศึกษาของนักศึกษาภาคเรียนที่ 1/2558  การอนุมัติการพ้นสภาพ
นักศึกษา  การพิจารณาเห็นชอบร่างประกาศรายวิชา GE เพ่ิมเติมให้สอดคล้องกับระเบียบโอนยกเว้น ฉบับที่ 3 

2. ในวันที่ 25 ธันวาคม 2558  การรับสมัครนักศึกษาภาคปกติเป็นวันสุดท้าย  ซึ่งขณะน้ีมีจํานวน
ผู้มาสมัคร ประมาณ 1,300 บาท 

3. ในวันที่ 20 มกราคม 2559  กองบริการการศึกษาจะดําเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเป็น
พนักงานในตําแหน่งครูผู้ช่วย 

4. ในวันที่ 24 มกราคม 2559  จะมีการสอบของนักศึกษาภาคปกติ รอบแรก 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

ระเบยีบวาระท่ี 4.16  รองอธิการบด ี

ระเบียบวาระท่ี 4.16.1  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
- ไม่มี – 

 

ระเบียบวาระท่ี 4.16.2  รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน 
 

- ไม่มี – 
 

ระเบียบวาระท่ี 4.16.3  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
1. ภาระงานสอนสําหรับนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2558 
2. เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 

ระเบยีบวาระท่ี 4.16.4  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 

- ไม่มี - 
 

ระเบยีบวาระท่ี 4.16.5  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและกฎหมาย 

- ไม่มี - 
 

ระเบยีบวาระท่ี 4.16.6  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประกันคุณภาพ 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
1. สรุปความก้าวหน้าการดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ (Quality Improvement  

Plan)  ปีการศึกษา 2558 (จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2557) ได้แจ้งไปยังแต่
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ละหน่วยงานแล้ว  ขอเร่งรัดให้จัดส่งคืนมายังงานประกันคุณภาพ  และก่อนจัดส่งขอให้นําเข้าการประชุม
คณะกรรมการประจําคณะด้วย  

2. ผลการดําเนินงานของงานประกันคุณภาพในเดือนมกราคม 2559  จะมี Work shop พัฒนา
ตัวบ่งช้ีสํานัก สถาบัน  ซึ่งดําเนินการเพ่ือดูประเด็นแนวทางปัญหาต่าง ๆ  มากําหนดตัวช้ีวัดร่วมกัน  

- วันที่ 15 มกราคม 2559  ประชุมเชิงปฏิบัติการแผนพัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัย 
- วันที่ 1 – 5 กุมภาพันธ์ 2559 ติดตามผลการดําเนินงานระดับหลักสูตรในรอบ 6 เดือน 

ซึ่งต้องมีการติดตามทุกหน่วย   
- วันที่ 11 – 12  กุมภาพันธ์ 2559 อบรมการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ 
- วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพ 

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 

ระเบยีบวาระท่ี 4.16.7  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการ   และสหกิจศึกษา 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
1. การอบรมให้กับคณาจารย์นิเทศเรื่องโครงงานท่ีจะดําเนินการกับสถานประกอบการ          

และมีนโยบายว่าจะทําอย่างไรเพ่ือให้ปริมาณของนักศึกษาสหกิจศึกษามีจํานวนเพ่ิมมากขึ้น 10% จากฐาน
ของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ   

2. งานแสดงแสง สี เสียง อยุธยามรดกโลก  ขอประชาสัมพันธ์ผู้บริหารทุกท่านเข้าชมในส่วน
ของบริเวณหน้าศาลากลางหลังเก่า  บริเวณโถงพักคอย  และงานแสดงแสง สี เสียง  

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 
 

 

ระเบียบวาระท่ี 4.16.8  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายอาคารสถานท่ีภูมิสถาปัตย์  และสิทธิประโยชน์
ของบุคลากร 

- ไม่มี - 
 

ระเบยีบวาระท่ี 4.16.9  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์ 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
1. ในวันที่ 23 ธันวาคม 2558  ช่วงเช้า  จะมีการประชุมการวางแผน Open  house  ในต้นปีหน้า 
2. ในวันที่ 23 ธันวาคม 2558  เวลา 13.30 น. การประชุมเพ่ือวางแผนการจัดทําวารสาร     

ราชภัฏกรุงเก่า (ฉบับพิเศษ) วันก่อต้ังโรงเรียนฝึกหัดครูครบรอบ 111 ปี “รําลึก 111 ปี จากโรงเรียนฝึกหัดครู
สู่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา” 

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องนําเสนอเพื่อพิจารณา 
 

ระเบยีบวาระท่ี 5.1  ขอความเห็นชอบบนัทึกความรว่มมือทางวชิาการระหวา่งกลุ่มโรงแรม     
ตุ้มโฮมกับมหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยุธยา                

                        

สาระสําคัญโดยย่อ 
 ด้วยสาขาวิชาการท่องเที่ยว  คณะวิทยาการจัดการ  ได้ทําบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ         

ทางวิชาการระหว่างกลุ่มโรงแรมตุ้มโฮมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  โดยมีวัตถุประสงค์       
เพ่ือสนับสนุน ให้นักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพภาคสนามในสถานประกอบการจริง  มีการบูรณาการ
ความรู้จากการเรียนการสอนสู่การปฏิบัติงานจริงร่วมกับหน่วยงาน 
 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
  เห็นชอบบันทึกความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกลุ่มโรงแรมตุ้มโฮมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา และนําเสนอเพ่ือพิจารณาในการประชุมสภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัยต่อไป 
             

ระเบียบวาระท่ี 5.2  พิจารณาเพื่อให้ขอ้เสนอแนะปรับแก้ไข (ร่าง) ข้อบังคับ ว่าด้วย ชั้น 
สาขาวิชา และหลักเกณฑ์การให้ปรญิญากิตติมศกัดิ์ พ.ศ.2548 

 

สาระสําคัญโดยย่อ 
 เน่ืองจากข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย ช้ัน สาขาวิชา และ

หลักเกณฑ์การให้ปริญญากิตติมศักด์ิ พ.ศ.2548  มีปัญหาในข้อ 6 (2) การพิจารณาของคณะกรรมการ
เลือกสรรให้กระทําเป็นการลับ ทั้งน้ีผู้ที่จะได้รับการเสนอช่ือต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า 2/3 ของจํานวน
กรรมการทั้งหมด  ซึ่งทําให้มีปัญหาในการเรียกประชุม  เน่ืองจากกรรมการบางท่านติดภารกิจ  ดังน้ัน      
จึงขอให้มีการแก้ไขสัดส่วนให้เหมือนกับการประชุมสภามหาวิทยาลัย คือ 2/3 ของจํานวนกรรมการ      
ที่มาประชุมในวันน้ัน 

 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว โดยมีมติให้แก้ไขข้อบังคับฯ ว่าด้วย ช้ัน สาขาวิชา และหลักเกณฑ์    
การให้ปริญญากิตติมศักด์ิ พ.ศ. 2548 ข้อ 6 (2) ให้สอดคล้องกับข้อบังคับฯ ว่าด้วย การประชุมสภา
มหาวิทยาลยั พ.ศ.2547 คือ 2/3 ของจํานวนคณะกรรมการที่มาประชุมในวันน้ัน 
  

ระเบียบวาระท่ี 5.3  ขอความเห็นชอบรายงานการประเมินผลโครงการ ประจําปีงบประมาณ   
พ.ศ.2558 

 

สาระสําคัญโดยย่อ 
 ตามที่กองนโยบายและแผน งานติดตามและประเมินผล  มีหน้าที่ในการติดตามและ

ประเมินผลการดําเนินงานและรายงานผลการดําเนินงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย  ซึ่งขณะน้ีได้ดําเนินการ
จัดทํารายงานการติดตามและประเมินผลโครงการ  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เสร็จเรียบร้อยแล้ว  
และเพ่ือให้ขั้นตอนการดําเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป น้ัน 
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มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
  เห็นชอบรายงานการประเมินผลโครงการ ประจําปีงบประมาณ พ .ศ .2558 โดยมี
ข้อเสนอแนะ ดังต่อไปน้ี   

1. ภาพรวมของการปฏิบัติงานคิดเป็นร้อยละ 90 ให้ทุกหน่วยงานผ่านเกณฑ์ โดยให้
ผิดพลาดเพียงร้อยละ 10 

2. ผลการปฏิบัติงานระดับดีมาก เป็นร้อยละ 50  และให้ทําหนังสือแจ้งไปยังแต่ละ
หน่วยงาน 

3. ให้แต่ละหน่วยงานวิเคราะห์ผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาว่ามีความเสี่ยงอะไรบ้างและส่ิง
ไหนที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เพ่ือหาทางแก้ไขปัญหาต่อไป 

4. บทสรุปผู้บริหารควรสรุปสารสนเทศที่เก่ียวข้องว่าประกอบด้วยอะไรบ้าง  และควรระบุสิ่ง
ที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

 

ระเบียบวาระท่ี 5.4  ขอความเห็นชอบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปี
งบประมาณ 2558 

 

สาระสําคัญโดยย่อ 
 ตามที่กองนโยบายและแผน  งานติดตามและประเมินผล  มีหน้าที่ในการติดตามและ

ประเมินผลการดําเนินงานและรายงานผลการดําเนินงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย  ซึ่งขณะน้ีได้
ดําเนินการจัดทํารายงานการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2558    
เสร็จเรียบร้อยแล้ว  และเพ่ือให้ขั้นตอนการดําเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป น้ัน 

 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
  เห็นชอบรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจําปีงบประมาณ 2558 โดยมี
ข้อเสนอแนะ คือ ในการประเมินผลการดําเนินงานขอให้ประเมินวัตถุประสงค์ของแผนด้วย  โดยดูจาก    
แต่ละยุทธศาสตร์ว่ามีเป้าหมายอย่างไรก็ให้ประเมินตามน้ัน 

 

ระเบียบวาระท่ี 5.5  ขอความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับระเบียบการจัดบริการและการหา
รายได้ของหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

                       

สาระสําคัญโดยย่อ 
 ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้วางระเบียบเก่ียวกับการจัดบริการและหา

รายได้ ซึ่งประกอบด้วย  สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
และศูนย์ฝึกปฏิบัติการวิชาชีพ (อาคารสวนหลวง) ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยฯ รวมทั้ง  
อาจจะมีหน่วยงานอ่ืนที่ประสงค์จะหารายได้เองอย่างอิสระนั้น  ส่งผลให้มหาวิทยาลัยฯ เกิดปัญหาใน
การบริหารจัดการเก่ียวกับการหารายได้ไปคนละทิศละทาง  ยากต่อการกํากับดูแลในภาพรวมของ
มหาวิทยาลัยฯ ประกอบกับปัจจุบันการหารายได้ของมหาวิทยาลัยน้ันมีอย่างจํากัดอาจไม่เกิด
ประสิทธิภาพเท่าที่ควร 



 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  คร้ังที่  1/2559 

 

[2-15] 

 ดังน้ัน  เพ่ือให้การบริหารจัดการเกี่ยวกับการหารายได้ของมหาวิทยาลัยฯ เป็นไปในทิศทาง
เดียวกันและมีประสิทธิภาพง่ายต่อการกํากับดูแลในภาพรวมของมหาวิทยาลัย  ประกอบกับ
คณะกรรมการบริหารเป็นองค์คณะที่ประกอบไปด้วยผู้บริหาร  และหัวหน้าหน่วยงานทุกระดับ         
งานนิติการจึงขอเสนอเพ่ือรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับระเบียบการจัดบริการและการหา
รายได้ของหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยฯ เพ่ือเป็นแนวทางในการดําเนินการปรับปรุงและยกร่าง
ระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้องให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดกับการบังคับใช้กฎหมายต่อไปในอนาคต 

 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
  เห็นชอบในหลักการระเบียบการจัดบริการและการหารายได้ของหน่วยงานในสังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  โดยมีข้อเสนอแนะ คือ 1. ระเบียบน้ีต้องบังคับใช้กับ             
ทุกหน่วยงาน 2. ต้องเป็นไปตามระเบียบของกระทรวงการคลัง 

 
 

ระเบียบวาระท่ี 5.6  ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา      
ว่าด้วย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการของมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... 

 

สาระสําคัญโดยย่อ 
 ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้ออกข้อบังคับว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริม

กิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2547 ซึ่งในข้อบังคับดังกล่าวจะพบปัญหาคือจํานวนคณะกรรมการสรรหา
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย และจํานวนคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยมีมาก
เกินไป อีกทั้งการกระบวนการได้มาซึ่งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยน้ัน มาจากการสรรหา
จะประกอบด้วยบุคคลหลากหลายสาขาอาชีพตามจํานวนที่กําหนดแล้วจึงมีการคัดเลือกประธานและ
เลขานุการภายหลัง ทําให้การเกิดปัญหาการทํางานเป็นทีม ดังน้ัน เพ่ือให้การดําเนินการดังกล่าวมีความ
คล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น จึงสมควรปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับเก่ียวกับคณะกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัย  

 งานนิติการได้ยกร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย คณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... ขึ้น โดยมีประเด็นปรับปรุงแก้ไข ดังน้ี 

 (1) ปรับแก้จํานวนคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย จากเดิม
กําหนดไว้จํานวน 9 คน ปรับแก้เป็น จํานวน 5 คน เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวในการดําเนินการสรรหา 

 (2) ปรับแก้จํานวนคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย จากเดิมกําหนดไว้ ไม่เกิน
ย่ีสิบเอ็ดคน ปรับปรับแก้เป็น ไม่เกินสิบเจ็ดคน เพ่ือความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 

  (3) ให้คณะกรรมการสรรหาฯ พิจารณาคัดเลือกประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัยจํานวนไม่เกิน 3 คนแล้วจัดทําบัญชีรายช่ือตามลําดับอักษร พร้อมประวัติ เสนอต่อสภา
มหาวิทยาลัยพิจารณาเมื่อได้ประธานแล้วให้ประธานคัดเลือกบุคคลผู้มีคุณสมบัติตามท่ีกําหนดจํานวนไม่
เกิน 17 คน เสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ืออนุมัติ เพ่ือให้การทํางานเป็นทีมมากขึ้น 

 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
เห็นชอบ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย คณะกรรมการส่งเสริม

กิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. ... โดยมีข้อเสนอแนะ คือ 1. ให้ลดจํานวนคณะกรรมการเหลือ จํานวน 17 คน       



 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  คร้ังที่  1/2559 

 

[2-16] 

2. ในจํานวนคณะกรรมการทั้งหมดให้มีบุคคลภายในมหาวิทยาลัย จํานวน 1 คน เพ่ือเช่ือมโยงระหว่าง
บุคคลภายนอกกับมหาวิทยาลัย และให้นําเสนอเพ่ือพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงและ      
ยกร่างกฎหมายของมหาวิทยาลัยต่อไป 

 

ระเบียบวาระท่ี 5.7  ขอความเห็นชอบโครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ Server (VDO on 
Demand) 

สาระสําคัญโดยย่อ 
 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดทําโครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ Server 

(VDO on  Demand) จากงบรายได้สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วงเงินงบประมาณ จํานวน 
92,000 บาท (เก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) 

 เรื่องน้ีได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการประจําสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2558 

 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
เห็นชอบโครงการจัดหาเคร่ืองคอมพิวเตอร์ Server (VDO on Demand)  โดยขอให้วางแผน

กิจกรรมที่จะดําเนินงาน เพ่ือให้คุ้มค่ากับงบประมาณท่ีลงทุนไป  และให้นําเสนอเพ่ือพิจารณาในการประชุม
คณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน (ก.บ.ง) ต่อไป 

 

ระเบียบวาระท่ี 5.8  ขอความเห็นชอบโครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Tablet) 
 

สาระสําคัญโดยย่อ 
 สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดทําโครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แบบ

พกพา (Tablet) จากงบรายได้สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วงเงินงบประมาณ จํานวน 
481,800 บาท (สี่แสนแปดหมื่นหน่ึงพันแปดร้อยบาทถ้วน) 

 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
เห็นชอบโครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Tablet)  และให้นําเสนอ         

เพ่ือพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณและการเงิน (ก.บ.ง) ต่อไป 
 

ระเบียบวาระท่ี 5.9  ขอความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการใช้อาคารเรียน
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ศูนย์อ่างทอง) 

 

สาระสําคัญโดยย่อ 
 ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา            

กับสํานักงานเทศบาลเมืองอ่างทอง  ฉบับลงวันที่ 29 เมษายน 2556 และสํานักงานเทศบาลเมือง
อ่างทองได้ขอความอนุเคราะห์จากมหาวิทยาลัยขอใช้อาคารเรียนของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา (ศูนย์อ่างทอง) ใช้เป็นสถานที่จัดการเรียนการสอนในระดับช้ันประถมศึกษาโดยใช้ช่ือ
ว่า “ประถมสาธิตโรงเรียนเทศบาล 1 วัดต้นสน” และรองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษและกฎหมาย       
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ได้นําเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  เพ่ือขอความเห็นชอบการใช้อาคารเรียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ศูนย์อ่างทอง) น้ัน 

 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  (ก .บ . )  ไ ด้ประชุมพิจารณาในคราวประชุม              
ครั้งที่ 11/2558 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2558 มีมติเห็นชอบในหลักการ  ให้เทศบาลเมืองอ่างทองใช้
อาคารเรียนมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ศูนย์อ่างทอง) เป็นอาคารเรียนประถมสาธิต  
โรงเรียนเทศบาล 1 วัดต้นทุน โดยจัดทําร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (เพ่ิมเติม) ระยะเวลาไม่เกิน     
3 ปี และให้นําร่างบันทึกข้อตกลงดังกล่าวเข้าพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ในการประชุมครั้งต่อไป 

 ต่อมาคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ได้ประชุมพิจารณาในคราวประชุม         
ครั้งที่ 12/2558 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 มีมติให้นํากลับไปทบทวน  โดยให้มีรายละเอียด        
ที่ชัดเจน ครอบคลุมตามที่ได้หารือในการประชุมคร้ังที่ 11/2558 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2558 และให้นํา
กลับมาเพ่ือพิจารณาอีกคร้ัง 

 บัดน้ีงานนิติการได้จัดทําร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว  จึงขอเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ได้พิจารณา 

 เรื่องน้ีได้ผ่านการพิจารณาแล้ว ดังต่อไปน้ี 
1. การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2558 

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2558 
2. การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2558 

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 
 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
  เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการใช้อาคารเรียนของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา (ศูนย์อ่างทอง) 
 
 
 

ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องอ่ืน ๆ 
ระเบียบวาระท่ี  6.1 กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  ครั้งท่ี 1/2559 

สาระสําคัญโดยย่อ 
มหาวิทยาลัยกําหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก .บ . )           

ครั้งที่ 1/2559 โดยพร้อมเพรียงกัน ในวันอังคารที่ 26 มกราคม 2559  เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม
อยุธยา – อาเซียน  สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
     รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี  6.2 ข้อเสนอแนะจากแต่ละหน่วยงาน 
- ไม่มี - 
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เลิกประชุมเวลา  17.15 น.  
 

 

นางนงคราญ คงสมทรง ผู้จัดทํารายงานการประชุม
นางสาวพรสวรรค์ คล้ายกัน ผู้ตรวจบันทึกการประชุม




