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สวนท่ี 1   

บริบทมหาวิทยาลัย 

บริบทมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ตั้งอยูเลขท่ี 96 หมู 2 ถนนปรีดีพนมยงค ตําบลประตูชัย อําเภอ

พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000 โทรศัพท 0–3527–6555-9 โทรสาร 0–3532-2076 กอตั้ง

มาตั้งแตรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวพระราชทานทรัพย จํานวน 30,000 บาท ให

กอสรางโรงเรียนฝกหัดครูเมืองกรุงเกา เม่ือวันท่ี 1 กรกฎาคม 2448 ตั้งอยูบริเวณหลังพระราชวังจันทรเกษม สอน

วิชาสามัญอนุโลมตามหลักสูตรมัธยมศึกษา 1 - 2 - 3 แตเพ่ิมวิชาครู 

พ.ศ. 2458  ไดมีการเปลี่ยนแปลงระเบียบการฝกหัดครูมูลหัวเมืองของกระทรวงธรรมการดําเนินการ

ผลิตครูมูล (ครู ป.) 

พ.ศ. 2467 ไดจัดตั้งโรงเรียนฝกหัดครูมูลกสิกรรมข้ึนสอนวิชากสิกรรมท่ีตําหนักเพนียด 

พ.ศ. 2475 ยุบเลิกโรงเรียนฝกหัดครูเมืองกรุงเกาไปรวมอยูในโรงเรียนฝกหัดครูมูลตําหนักเพนยีด

แหงเดียว 

 พ.ศ. 2476 มีการยกเลิกมณฑลโรงเรียนฝกหัดครูมูลตําหนักเพนียด จึงเปนโรงเรียนฝกหัดครูมูล

ประจําจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีชื่อวา “โรงเรียนฝกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา” สอนหลักสูตร

ครูมูลกสิกรรม 

พ.ศ. 2479 ยายโรงเรียนฝกหัดครูมูลจากตําหนักเพนียดมาตั้งในบริเวณกรมทหารท่ีตําบลหัวแหลม 

โดยแยกเปนโรงเรียนฝกหัดครูชายและโรงเรียนฝกหัดครูสตรีเปลี่ยนชื่อใหมเปนโรงเรียนประกาศนียบัตรจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา และโรงเรียนฝกหัดครูสตรีประกาศนียบัตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปดทําการสอนเม่ือวันท่ี 1 

มิถุนายน พ.ศ. 2479 เปนโรงเรียนฝกหัดครูประกาศนียบัตรประเภท ข (กินนอนประจํา) แผนกเกษตรกรรม 

พ.ศ. 2484 ยายสถานท่ีตั้งจากบริเวณกรมทหารท่ีหัวแหลม โรงเรียนฝกหัดครูชายยายไปอยูท่ี

บริเวณขางวัดวรโพธิ์ตรงท่ีเปนโรงเรียนประตูชัย โรงเรียนฝกหัดครูสตรียายไปอยูท่ี ตําบลหอรัตนไชยบริเวณหอพัก 

อูทองในปจจุบัน 

 พ.ศ. 2491 โรงเรียนฝกหัดครูประกาศนียบัตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไดเปลี่ยนชื่อเปนโรงเรียน

ฝกหดัครูพระนครศรอียุธยา 

พ.ศ. 2497 กองการฝกหัดครูไดรับการยกฐานะเปนกรมการฝกหัดครูเม่ือวันท่ี 29 กันยายน 

พ.ศ. 2498 เริ่มผลิตครู ป.กศ. ใชระบบการฝกหัดครูแบบ 2 – 2 - 2 ของกรมฝกหัดครูรับนักเรียน

มัธยมศึกษาปท่ี 6 เขาเรียนตอ 2 ป 
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 พ.ศ. 2509 โรงเรียนฝกหัดครูพระนครศรีอยุธยา ยายมาอยู ณ ท่ีปจจุบันเลขท่ี 96 หมู 2 ถนน

ปรีดีพนมยงค ตําบลประตูชัย อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และไดยกฐานะข้ึนเปนวิทยาลัยครู

พระนครศรีอยุธยา 

 พ.ศ. 2511 กระทรวงศึกษาธิการประกาศรวมโรงเรียนสตรีฝกหัดครูพระนครศรีอยุธยาเขากับ

วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยาทําการผลิตครูหลายระดับ 

 พ.ศ. 2517 เริ่มเปดสอนระดับปริญญาตรี (ป.อ.) หลักสูตร 2 ป จากผูมีวุฒิ ป.กศ.สูง ป.ม. หรือ                

พ.ม. เปดปแรก 2 สาขา คือสาขาประถมศึกษา (วิชาเอกภาษาไทย) และสาขามัธยม (วิชาเอกฟสิกส) 

 พ.ศ. 2519 เริ่มใชหลักสูตรสภาการฝกหัดครู พ.ศ. 2519 เปดสอนระดับ ป.กศ.สูง หลักสูตร 2 ป  

จากผูมีวุฒิเดิม ป.กศ. , ป.ป. , ม.ศ.5 และเปดสอนปริญญาตรี (ค.บ.) หลักสูตร 2 ป จากผูมีวุฒิเดิม ป.กศ.สูง , 

ป.วส. , ป.ม. และ พ.ม. 

 พ.ศ. 2523 เปดสอนระดับปริญญา (ค.บ.) หลักสูตร 4 ป รับจากผูมีวุฒิเดิม ม.ศ.5 , ป.กศ. และ ป.ป. 

 พ.ศ. 2524 เริ่มใชหลักสูตรสภาการฝกหัดครู พ.ศ. 2524 เปดสอนระดับปริญญาตรี (ค.บ.) 

หลักสูตร 4 ป รับจากผูมีวุฒิเดิม ม.ศ.5 , ป.กศ. และ ป.ป. 

 พ.ศ. 2528 เริ่มเปดหลักสูตรสาขาวิชาการอ่ืน ๆ นอกเหนือจากสาขาวิชาชีพครูโดยเปดหลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิตและศิลปศาสตรบัณฑิตพรอมกับระดับอนุปริญญา ขณะเดียวกันก็ยังคงเปดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

ท้ังระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 ป และ 2 ป พรอม ๆ กัน 

พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานนามวิทยาลัยครูวาสถาบัน 

“ราชภัฏ” เม่ือวันท่ี 14 กุมภาพันธ พ.ศ. 2535 

 พ.ศ. 2538 ยกฐานะเปนสถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ 2538 

มีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี 25 มกราคม พ.ศ. 2538 

 พ.ศ. 2540 เริ่มเปดสอนระดับบัณฑิต 2 หลักสูตร ไดแก หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหาร

การศึกษาและหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู 

 พ.ศ. 2547 เม่ือวันท่ี 15 มิถุนายน พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 เริ่มมีผลบังคับใช

ทําใหเปลี่ยนแปลงสถานะเปนมหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

เอกลักษณและอัตลักษณของมหาวิทยาลัย 

เอกลักษณของมหาวิทยาลัย 

แหลงเรียนรูภูมิปญญา พัฒนาการทองเท่ียว เชี่ยวชาญงานครู เชิดชูมรดกโลก 

อัตลักษณของมหาวิทยาลัย 

ใฝรู อุตสาหะ สํานึกดี มีจิตอาสา 
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ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจของมหาวิทยาลัย 

ปรัชญาของมหาวิทยาลัย 

คุณธรรม นําความรู สูการพัฒนาทองถ่ิน สานศิลปมรดกโลก 

วิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย 

ผลิตและพัฒนาครูท่ีมีสมรรถนะเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน เปนศูนยกลางการบริหารจัดการการทองเท่ียว

เชิงวัฒนธรรมในเมืองมรดกโลก และเปนผูนําดานวิทยาศาสตรสุขภาพและสิ่งแวดลอมของทองถ่ิน ภายในป 2564 

พันธกิจของมหาวิทยาลัย 

1) แสวงหาความจริงเพ่ือสูความเปนเลิศทางวิชาการ บนพ้ืนฐานของภูมิปญญาทองถ่ิน ภูมิปญญาไทย 

และภูมิปญญาสากล 

2) ผลิตบัณฑิตท่ีมีความรูคูคุณธรรม สํานึกในความเปนไทย มีความรักและผูกพันตอทองถ่ินอีกท้ัง

สงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิตในชุมชน เพ่ือชวยใหคนในทองถ่ินรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง การผลิตบัณฑิตดังกลาว

จะตองใหมีจํานวนและคุณภาพสอดคลองกับแผนการผลิตบัณฑิตของประเทศ 

3) เสริมสรางความรูความเขาใจในคุณคา ความสํานึก และความภูมิใจในวัฒนธรรมของทองถ่ิน

และของชาติ 

4) เรียนรูและเสริมสรางความเข็มแข็งของผูนําชุมชน ผูนําศาสนา และนักการเมืองทองถ่ินใหมี

จิตสํานึกประชาธิปไตย คุณธรรม จริยธรรม และความสามารถในการบริหารงานพัฒนาชุมชนและทองถ่ินเพ่ือประโยชน

ของสวนรวม 

5) เสริมสรางความเขมแข็งของวิชาชีพครู ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพ 

และมาตรฐานท่ีเหมาะสมกับการเปนวิชาชีพชั้นสูง 

6) ประสานความรวมมือและชวยเหลือเก้ือกูลกันระหวางมหาวิทยาลัย ชุมชน องคกรปกครองทองถ่ิน

และองคกรอ่ืนท้ังในและตางประเทศเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 

7) ศึกษาและแสวงหาแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีพ้ืนบาน และเทคโนโลยีสมัยใหม ใหเหมาะสมกับ

การดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพของคนในทองถ่ิน รวมถึงการแสวงหาแนวทางเพ่ือสงเสริมใหเกิดการจัดการ

การบํารุงรักษาและการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและยั่งยืน 

8) ศึกษา วิจัย สงเสริมและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากแนวพระราชดําริ ในการปฏิบัติภารกิจ

ของมหาวิทยาลัย เพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน 

 

เปาประสงคของมหาวิทยาลัย 

ใหการศึกษา สงเสริมวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง ทําการสอน วิจัย ใหบริการวิชาการแกสังคม 

ปรับปรุง ถายทอด และพัฒนาเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม ผลิตครู และสงเสริมวิทยฐานะครู 
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นโยบายของมหาวิทยาลัย 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 18 (1) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 

สภามหาวิทยาลัยมีอํานาจและหนาท่ีควบคุมดูแลกิจการท่ัวไปของมหาวิทยาลัยและโดยเฉพาะใหมีอํานาจและ

หนาท่ี (1) กําหนดนโยบายและอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเก่ียวกับการศึกษา การวิจัย การใหบริการวิชาการ

แกสังคม การผลิตและสงเสริมวิทยฐานะครู การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม การอนุรักษสิ่งแวดลอมและ

ทรัพยากรธรรมชาติ จึงกําหนดนโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ดังนี้ 

1) เรงรัดการผลิตบัณฑิต การจัดการศึกษาใหมีคุณภาพตามเกณฑมาตรฐาน ยกระดับสูความเปนเลิศ 

และสอดคลองกับความตองการของตลาดแรงงาน 

2) สงเสริมใหมีการผลิตงานวิจัย การสรางสรรคนวัตกรรม องคความรู สืบสานโครงการอันเนื่องมาจาก

พระราชดําริ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงท่ีตอบสนองความตองการของสังคม และสามารถแขงขันไดในระดับกลุม

ประชาคมอาเซียน 

3) เปนศูนยกลางการบริการ และเผยแพรขอมูลดานศิลปวัฒนธรรม เพ่ือสงเสริมการทองเที่ยว

ท่ีเปนเอกลักษณของอยุธยาเมืองมรดกโลก อยางยั่งยืน 

4) สงเสริมการสรางเครือขายของการพัฒนาศักยภาพครู ผูบริหารและบุคลากรทางดานการศึกษา

ตามเกณฑมาตรฐานวิชาชีพ เหมาะสมกับการเปนวิชาชีพชั้นสูง ท่ีสามารถจัดการเรียนการสอนไดอยางมีคุณภาพ 

5) สนับสนุน รวมมือ พัฒนาคุณภาพของมหาวิทยาลัยใหสามารถเปนแหลงเรียนรูท่ีมีคุณภาพและ

การใหบริการทางวิชาการ เพ่ือสงเสริมการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 

6) สนับสนุน พัฒนาถายทอดเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมเพ่ือตอบสนองความตองการของทองถ่ินและ

สังคม สนับสนุนภูมิปญญาทองถ่ินสูภูมิปญญาสากล 

7) สงเสริม สนับสนุนการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติของทองถ่ิน ชุมชน อยางคุมคา 

เพ่ือใหเกิดการจัดการบํารุงรักษาสิ่งแวดลอม พัฒนาสภาพแวดลอมอยางยั่งยืน 

8) สนับสนุน พัฒนาการสรางความรวมมือในการพัฒนามหาวิทยาลัยสูความเปนสากล โดยใชหลัก

ธรรมาภิบาล และนําวิธีการบริหารจัดการแนวใหมมาใชในการพัฒนามหาวิทยาลัย 

9) เรงรัดใหมีอาจารยคุณวุฒิปริญญาเอก และตําแหนงทางวิชาการ เพ่ือพัฒนาศักยภาพดานการสอน

และการวิจัยสูระดับสากล 

10) เรงรัดการพัฒนาคุณภาพของงานวิจัยท่ีสามารถตอบสนองความตองการของทองถ่ิน สามารถ

แขงขันไดในระดับสากล 

11) สงเสริม สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเพื่อเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน

ดานภาษาอังกฤษและภาษาในกลุมประเทศอาเซียน 
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       โครงสรางการแบงสวนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สํานักงานคณบดี 

งานบริหารงานทั่วไป 

งานบริการและพัฒนา

นักศึกษา 

งานบรหิารวิชาการและพฒันาการเรียนการสอน 

งานบัณฑิตศึกษา 

ภาควิชา 

วิทยาศาสตร 

ภาควิชา 

วิทยาศาสตรประยุกต 

งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป 

ศูนยวิทยาศาสตรและวิทยาศาสตรประยุกต 

ศูนยศึกษาดาราศาสตร 

ศูนยสะเต็มศึกษา 

สํานักงานคณบดี 

งานบริหารงานทั่วไป 

งานบรกิารและพัฒนานักศึกษา 

งานบรหิารวิชาการและพฒันาการเรียนการสอน 

งานบัณฑิตศึกษา 

ภาควิชา 

มนุษศาสตร 

ภาควิชา 

สังคมศาสตร 

งานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานทั่วไป 

สํานักวิทยบริการและ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
สถาบันอยุธยาศึกษา 

สถาบันวิจัยและ

พัฒนา 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 

งานพัฒนาทรัพยากร

สารสนเทศ 

งานพัฒนาระบบและ

วิเคราะหขอมลู 

งานวิทยวิชาการ 

งานบรหิารงานทั่วไป 

งานบรกิารทรัพยากร

สารสนเทศ 

งานบรกิารเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

งานบรหิารระบบ

สารสนเทศ 

งานศิลปวัฒนธรรม

และสิง่แวดลอม 

งานบรหิารงานทั่วไป 

งานอยุธยาศึกษา 

หอศิลปจงัหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

ศูนยทองเที่ยวทาง

วัฒนธรรมและภูมิ

ปญญาทองถ่ินจงัหวัด

พระนครศรีอยุธยา 

งานบรหิารงานทั่วไป 

งานบรกิารวิชาการ 

งานวิจัย 

งานยุทธศาสตร 

สํานักงานคณบดี 

งานบรหิารงานทั่วไป 

งานบรกิารและพัฒนานักศึกษา 

งานบริหารวิชาการและ

พัฒนาการเรียนการสอน 

งานบัณฑิตศึกษา 

งานฝกประสบการณวิชาชีพ

และสหกิจศึกษา 

คณะวิทยาการจัดการ 

ศูนยสงเสริมและพัฒนา 

การทองเที่ยว 

สํานักงานผูอํานวยการ 
สํานักงานผูอํานวยการ 

สํานักงานผูอํานวยการ 
สํานักงานคณบดี 

คณะครุศาสตร 

งานบรหิารงานทั่วไป 

งานบรกิารและพัฒนานักศึกษา 

งานบริหารวิชาการและพัฒนา 

การเรียนการสอน 

งานบัณฑิตศึกษา 

โรงเรียนสาธิตมัธยม 

โรงเรียนประถมสาธิต 

โรงเรียนสาธิตปฐมวัย 

ศูนยการศึกษาพิเศษ 

ศูนยพัฒนาครู ผูบริหาร 

และบุคลากร 

ทางการศึกษา 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

กองกลาง 

สํานักงานอธิการบดี 

กองพัฒนานักศึกษา กองนโยบายและแผน กองบริการการศึกษา 

งานการเงิน 

งานกิจการสภา

มหาวิทยาลัยและ

คณะกรรมการ 

งานชวยอํานวยการ

ผูบริหาร 

งานตรวจสอบภายใน 

งานบรหิารงานทั่วไป 

งานทรัพยากรบุคคล 

งานนิติการ 

งานบริการและฝกอบรม 

งานบริหารทรัพยสินและ

จัดหารายได 

งานบัญชี 

งานพัสดุ 

งานสื่อสารองคกร 

งานอาคารสถานที่และซอมบํารุง 

ศูนยหนังสอื 

งานบรหิารงานทั่วไป 

งานติดตามและ

ประเมินผล 

งานประกันคุณภาพ 

งานแผนงานและ

งบประมาณ 

งานวิเทศสมัพันธ 

งานสถิติการศึกษา

และสารสนเทศ 

โครงการจัดต้ังศูนย

ภาษาและการศึกษา

นานาชาติ 

งานบรหิารงานทั่วไป งานบรหิารงานทั่วไป 

งานทะเบียนและ

ประมวลผล 

งานบัณฑิตศึกษา 

งานหลกัสูตรและ

แผนการเรียน 

ศูนยสหกจิศึกษา 

งานบรกิารและ

สวัสดิการนักศึกษา 

งานพัฒนานักศึกษา 

งานใหคําปรกึษา 

แนะแนวการศึกษา 

และอาชีพ 

งานสื่อสารองคกร 

งานวิศวกรรมและภูมิสถาปตย 

ศูนยนวัตกรรมและดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 



11 

 

 สํานักงานอธิการบดี 

 พ.ศ. 2518 ไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 ระบุใหวิทยาลัยครูเปนสวน

ราชการในกรมการฝกหัดครูสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และแบงสวนราชการตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ.

2518 มาตรา 7 โดยกําหนดใหวิทยาลัยครูแตละแหง มีสวนราชการ 2 สวน ประกอบดวย สํานักงานอธิการบดี 

(แบงออกเปน 4 แผนก ประกอบดวย แผนกธุรการ แผนกแผนงานและประเมินผล แผนกการเงิน แผนกพัสดุ)  

 ตอมาในป พ.ศ. 2527 มีการแกไขเพ่ิมเติมกฎหมายวาดวยวิทยาลัยครู ไดแกไขพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู 

พ.ศ. 2518 เปนพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2527 ซ่ึงแบงสวนราชการตามมาตรา 7 วิทยาลัยครูแตละแหงมี

สวนราชการ 3 สวน ประกอบดวย สํานักงานอธิการบดี (อาจแบงออกเปนฝายหรือแผนก) คณะวิชา (อาจแบงเปน

ภาควิชา) หนวยงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ (อาจแบงเปนฝายหรือแผนก) ตามนัยแหง

พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2527 นี้ ทําใหแผนกตาง  ๆท่ีสังกัดสํานักงานอธิการบดี ไดยกฐานะเปน “ฝาย” 

ดังนั้น สํานักงานอธิการบดีจึงแบงออกเปน 5 ฝาย ไดแก ฝายธุรการ ฝายการเงิน ฝายพัสดุ ฝายอาคารสถานท่ี และฝายยานพาหนะ 

 ตอมาเม่ือวันท่ี 14 กุมภาพันธ พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงพระ

กรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานนาม “สถาบันราชภัฏ” เปนชื่อสถาบันการศึกษาในกรมการฝกหัดครูสังกัด

กระทรวงศึกษาธิการ แทนชื่อ “วิทยาลัยครู” ในป พ.ศ. 2538 ไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ 

พ.ศ. 2538 มีผลบังคับใช ตั้งแตวันท่ี 25 มกราคม พ.ศ. 2538 ทําใหสถาบันราชภัฏมีฐานะเปนสวนราชการ ในสํานักงาน

สภาสถาบันราชภัฏ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และในปเดียวกันนี้วันท่ี 25 ตุลาคม พ.ศ. 2538 สํานักงานสภา

สถาบันราชภัฏประกาศเรื่องหลักเกณฑการแบงสวนราชการในสถาบันราชภัฎ เพ่ือความสอดคลองกับวัตถุประสงค 

และเจตนารมณของพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538 โดยสํานักงานอธิการบดี สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

แบงเปน 11 ฝาย ประกอบดวย ฝายธุรการ ฝายเลขานุการ ฝายพัสดุ ฝายการเจาหนาท่ี ฝายการเงิน ฝายยานพาหนะ 

ฝายอาคารสถานท่ี ฝายประชาสัมพันธ ฝายศิลปกรรม ฝายสวัสดิการ และฝายรักษาความปลอดภัย 

 ตอมาในป พ.ศ. 2542 เพ่ือความเหมาะสม สํานักงานอธิการบดี ไดแบงสวนราชการเปน 10 ฝาย 

ประกอบดวย ฝายเลขานุการ ฝายธุรการ ฝายการเจาหนาท่ี ฝายประชาสัมพันธ ฝายการเงิน ฝายพัสดุ ฝายสวัสดิการ 

ฝายอาคารสถานท่ี ฝายยานพาหนะ ฝายรักษาความปลอดภัย  

 ตอมาในป พ.ศ. 2542 ไดมีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบงสวนราชการในสถาบันราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2542 กําหนดใหมีสวนอํานวยการและสํานักงานเลขานุการใน

สํานักงานอธิการบดี สํานักงานอธิการบดีจึงใหมีสวนอํานวยการในสํานักงานอธิการบดี แบงออกเปน 11 ฝาย 

ประกอบดวย ฝายเลขานุการ ฝายธุรการ ฝายการเงิน ฝายการเจาหนาท่ี ฝายพัสดุ ฝายอาคารสถานท่ี  

 ตอมาในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2544 สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ไดประชุมหนวยงานในสํานักงาน

อธิการบดี เพ่ือรองรับการเปนนิติบุคลภายใตชื่อมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เพ่ือใหเปนไปตาม

พระราชบัญญัติการปฏิรูปการศึกษา พ.ศ. 2544 จึงไดมีการยุบหนวยงานบางหนวยงาน และจัดตั้งเปนหนวยงานใหมข้ึน 

ประกอบดวย ฝายธุรการ (งานสารบรรณ งานประชุม งานกิจกรรมสภา งานเลขานุการผูบริหาร) ฝายอาคารและ
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สถานท่ี (งานอาคารและศิลปกรรม งานวางผังและพัฒนาออกแบบ งานระบบสาธารณูปโภค งานซอมบํารุง งานรักษา

ความปลอดภัย งานยานพาหนะ งานพัฒนาพ้ืนท่ี) ฝายการเจาหนาท่ี (งานทรัพยากรบุคคล งานนิติกรรมและวินัย 

งานพัฒนาและบุคลากร งานสวัสดิการสิทธิประโยชน) ฝายการเงิน (งานการเงินงานบัญชี) ฝายทรัพยสินและการ

จัดการรายได (งานฝายทุนมูลนิธิ งานจัดการทรัพยสินและองคการจัดหารายได) ฝายประชาสัมพันธ ฝายพัสด ุ

 ตอมาป พ.ศ. 2547 สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ไดปรับเปลี่ยนสถานะเปนมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และ ป พ.ศ. 2548 มีการกําหนดจัดตั้ง

สวนราชการตามกฎกระทรวงจัดตั้งสวนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กระทรวงศึกษาธิการ 

พ.ศ. 2548 กําหนดใหมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีสวนราชการ 8 สวนราชการ ไดแก สํานักงานอธิการบดี 

คณะครุศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

สถาบันวิจัยและพัฒนา สถาบันอยุธยาศึกษา และสํานักวิทยบริการละเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 ป พ.ศ. 2549 มีการแบงสวนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ตามประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบงสวนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2549 ในสวนของ

สํานักงานอธิการบดี แบงออกเปน 4 กอง คือ กองกลาง กองนโยบายและแผน กองบริการการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา 

 สํานักงานอธิการบดี ตั้งอยู ณ อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ถนน

ปรีดีพนมยงค ตําบลประตูชัย อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย 13000  

 

 ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจของสํานักงานอธิการบดี 

ปรัชญาของสํานักงานอธิการบดี 

บริการดีมีคุณภาพ 

วิสัยทัศนของสํานักงานอธิการบดี 

เปนศูนยกลางการใหบริการท่ีมีประสิทธิภาพสอดคลองกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

พันธกิจของสํานักงานอธิการบดี 

1) ใหบริการเพ่ือสนับสนุนการบริหารงานของมหาวิทยาลัย 

2) บริหารจัดการดานนโยบายและแผนงบประมาณดานกิจการนักศึกษา ดานวิชาการ ดานบุคลากร 

ดานการเงินและบัญชี ดานพัสดุ ดานอาคารสถานท่ี ภูมิสถาปตย และดานการจัดหารายได 

3) พัฒนาระบบบริการท่ีทันสมัยและมีธรรมาภิบาล 

4) พัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถในการบริหารจัดการ 
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โครงสรางการแบงสวนราชการภายในของสํานักงานอธิการบดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานบัณฑิตศึกษา 

งานทะเบียนและ

ประมวลผล 

งานหลักสูตรและ

แผนการเรียน 

ศูนยสหกิจศึกษา 

งานบริหารงานท่ัวไป 

งานติดตามและ

ประเมินผล 

งานประกันคุณภาพ 

งานแผนงานและ

งบประมาณ 

งานวิเทศสัมพันธ 

งานสถิติการศึกษาและ

สารสนเทศ 

โครงการจดัตั้งศูนย

ภาษาและการศึกษา

นานาชาติ 

งานบริหารงานท่ัวไป 

สํานักงานอธิการบด ี

งานบริการและ

สวัสดิการนักศึกษา 

งานพัฒนานักศึกษา 

งานใหคําปรึกษา 

แนะแนวการศึกษา 

และอาชีพ 

งานบริหารงานท่ัวไป 

งานการเงิน 

งานกิจการสภา

มหาวิทยาลัยและ

คณะกรรมการ 

งานบริหารงานท่ัวไป 

งานชวยอํานวยการ

ผูบริหาร 

งานตรวจสอบภายใน 

งานทรัพยากรบุคคล 

งานนิติการ 

งานบริการและ

ฝกอบรม 

งานบริหารทรัพยสิน

และจัดหารายได 

งานบัญชี 

งานพัสด ุ

ศูนยหนังสือ 

งานสื่อสารองคกร 

งานอาคารสถานท่ีและซอมบํารุง 

 

กองกลาง กองบริการการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา กองนโยบายและแผน 

ศูนยนวัตกรรมและดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู 

งานวิศวกรรมและภมูิสถาปตย 
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 กองกลาง 

กองกลางเปนหนวยงานสังกัดสํานักงานอธิการบดี ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การแบง

สวนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2549 ประกาศ ณ วันท่ี 4 สิงหาคม 2549 และได

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา หนา 16 เลม 123 ตอนท่ี 74ง เม่ือวันท่ี 3 สิงหาคม พ.ศ. 2549 มีผลบังคับใช ณ 

วันท่ี 23 มิถุนายน พ.ศ. 2549 ซ่ึงตามประกาศดังกลาวไดมีการแบงสวนราชการในสํานักงานอธิการบดีออกเปน 4 

กอง คือ กองกลาง กองนโยบายและแผน กองบริการการศึกษา และกองพัฒนานักศึกษา 

และตอมาเม่ือวันท่ี 19 กันยายน 2555 ไดมีมติในท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ประกาศ ณ วันท่ี 20 กุมภาพันธ 2556 และมีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี 20 กุมภาพันธ 2556 เปนตนไป โดยไดแบง

สวนราชการออกเปนงานในสังกัดกองกลาง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ออกเปน 

11 งาน ดังตอไปนี้ 1) งานบริหารงานท่ัวไป 2) งานทรัพยากรบุคคล 3) งานการเงินและบัญชี 4) งานอาคารสถานที่

และภูมิสถาปตย 5) งานพัสดุ 6) งานประชาสัมพันธ 7) งานนิติการ 8) งานสวัสดิการและหารายได 9) งาน

กิจการสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการ10) งานตรวจสอบภายใน 11) งานกิจการพิเศษ 

 และตอมาเม่ือวันท่ี 12 ธันวาคม 2561 ไดมีมติในท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ประกาศ ณ วันท่ี 28 กุมภาพันธ 2562 และมีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี 28 กุมภาพันธ 2562 เปนตนไป โดยไดแบง

สวนราชการออกเปนงานในสังกัดกองกลาง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ดังตอไปนี้ 

1) งานบริหารงานท่ัวไป 

2) งานการเงิน 

3) งานกิจการสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการ 

4) งานชวยอํานวยการผูบริหาร 

5) งานตรวจสอบภายใน 

6) งานทรัพยากรบุคคล 

7) งานนิติการ 

8) งานบริการและฝกอบรม 

9) งานบริหารทรัพยสินและจัดหารายได 

10) งานบัญช ี

11) งานพัสดุ 

12) งานสื่อสารองคกร 

13) งานอาคารสถานท่ีและซอมบํารุง 

14) งานวิศวกรรมและภูมิสถาปตย 

15) ศูนยนวัตกรรมและดิจิทัลเพ่ือการเรียนรู 

16) ศูนยหนังสือ 
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 กองกลาง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มีภารกิจท่ีหลากหลายตามภารกิจ

หลักของมหาวิทยาลัย และเพ่ือใหการสนับสนุนการบริหารงานของมหาวิทยาลัยเปนไปดวยความคลองตัว  

มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยเฉพาะอยางยิ่งเปนศูนยกลางการรับและสงหนังสือท้ังหนวยงานภายในและ

ภายนอกมหาวิทยาลัย รวมท้ังเปนหนวยงานประสานกับหนวยงานตาง ๆ จัดการอํานวยความสะดวกในการบริหาร

จัดการและปฏิบัติหนาท่ีของผูบริหาร การเผยแพรขาวสารและสรางภาพลักษณท่ีดีสูสังคม เปนตน 

 กองกลาง มีท่ีตั้งอยูภายในสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เลขท่ี 96ถนน

ปรีดีพนมยงค ตําบลประตูชัย อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย 13000 โทรศัพท 

0-3532-2076-9 โทรสาร 0-3524-2708 

 

 ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจของของกองกลาง 

ปรัชญาของกองกลาง 

บริการ สนับสนุนและพัฒนาการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยอยางมีคุณภาพ 

 

วิสัยทัศนของกองกลาง 

ภายในป 2564 กองกลาง สํานักงานอธิการบดี มีความมุงม่ันท่ีจะเปนองคกรสมรรถนะสูงดานการ

บริหารจัดการ เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานทุกพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

พันธกิจของกองกลาง 

1) อํานวยการและจัดการประสานงานระหวางหนวยงานตาง ๆ ภายในมหาวิทยาลัย 

2) บริการทางการเงิน การจัดหา วัสดุ ครุภัณฑ อาคารสถานท่ีและจัดสรรบุคลากร 

3) สนับสนุนการเรียนการสอน การบริการการศึกษา พรอมท้ังสนับสนุนการบริหารงานของ

ผูบริหารและมหาวิทยาลัย 

4) เปนหนวยงานท่ีรวบรวมขอมูลขาวสาร เพ่ือเผยแพรไปยังหนวยงานตาง ๆ ของมหาวิทยาลัย 

5) กํากับ ดูแลบุคลากรใหปฏิบัติงานตามระเบียบขอบังคับ 

6) พัฒนาบุคลากรเพ่ือการทํางานใหมีความชัดเจน ถูกตองตามกฎ ระเบียบและขอบังคับ 

7) บริการและอํานวยความสะดวกเก่ียวกับระบบสาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัย 

8) บริการงานยานพาหนะเพ่ือใชในการเรียนการสอน การบริการวิชาการแกบุคลากรภายในและ

บุคคลภายนอก 
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โครงสรางการแบงสวนราชการภายในของกองกลาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานวิศวกรรม

และภมูิสถาปตย 

 

ศูนย

หนังสือ 

งานบริหาร

ทรัพยสิน

และจัดหา

รายได 

งาน

ตรวจสอบ

ภายใน 

กองกลาง สํานักงานอธกิารบดี 

งานการเงิน 

งาน

บริหารงาน

ท่ัวไป 

งานกิจการสภา

มหาวิทยาลัย

และ

คณะกรรมการ 

งาน

ทรัพยากร

บุคคล 

งาน

พัสด ุ

งานบริการ

และ

ฝกอบรม 

งาน

บัญชี 

งานชวย

อํานวยการ

ผูบริหาร 

งานนิติการ 
งาน

สื่อสาร

องคกร 

งาน

อาคาร

สถานท่ี

และซอม

บํารุง 

 

ศูนย

นวัตกรรม

และ

ดิจิทัลเพ่ือ

การ

เรียนรู 
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 งานกิจการสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการ 

งานกิจการสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี ดําเนินงานในบทบาท

ของสํานักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (Office of Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat 

University Council)  ซ่ึงไดจัดตั้งข้ึนตามมติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งท่ี 6/2548 เม่ือวันท่ี 12 

พฤษภาคม 2548  และมติสภามหาวิทยาลัยในการประชุมครั้งท่ี 7/2548 เม่ือวันท่ี 15  มิถุนายน 2548  สภา

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จึงจัดตั้งสํานักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเปน

หนวยงานภายในมีฐานะเทียบเทากอง สังกัดสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

และตอมาเม่ือวันท่ี 12 ธันวาคม 2561 ไดมีมติในท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ประกาศ ณ วันท่ี 28 กุมภาพันธ 2562 โดยไดแบงสวนราชการออกเปนงานในสังกัดกองกลาง สํานักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  และกําหนดชื่องานกิจการสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการจากเดิม 

คือ งานกิจการคณะกรรมการ  

 

วิสัยทัศนงานกิจการสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการ 

 “มุงม่ันยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการ  เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัยสู

เปาหมายท่ีกําหนดไว” 

 

พันธกิจงานกิจการสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการ 

  งานกิจการสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการ ดําเนินงานในบทบาทของสํานักงานสภา

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเปนหนวยงานท่ีทําหนาท่ีรับผิดชอบโดยตรงเก่ียวกับภารกิจของสภา

มหาวิทยาลัย ดังนี้ 

  1. ทําหนาท่ีติดตอสื่อสารกับกรรมการสภามหาวิทยาลัยรวมท้ังบุคคลภายในและภายนอกท่ี

ตองการติดตอกับสภามหาวิทยาลัย 

  2. รวบรวมเก่ียวกับ กฎ ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง และประกาศตาง ๆ ของสภามหาวิทยาลัย 

และมหาวิทยาลัย ซ่ึงเอ้ือประโยชนตอการบริหารจัดการ 

  3. สนับสนุนการปฏิบัติงานตามอํานาจ หนาท่ีของสภามหาวิทยาลัยท่ีบัญญัติไวใน พระราชบัญญัติ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547  

  4. ทําหนาท่ีจัดประชุมและประสานงานเพ่ือจัดเตรียมขอมูลในการจัดทําวาระการประชุม 

  5. ติดตามผลการปฏิบัติตามมติสภามหาวิทยาลัยท่ีมอบหมายใหมหาวิทยาลัยหรือสวนงานของ

มหาวิทยาลัยนําไปปฏิบัติพรอมรายงานความกาวหนาของการดําเนินงานดังกลาวตอสภามหาวิทยาลัย 

  6. ทําหนาท่ีเปนหนวยธุรการของสภามหาวิทยาลัย 
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  7. ทําหนาท่ีเปนฝายเลขานุการสภามหาวิทยาลัย คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ

ประเมินผลงานและกรรมการท่ีสภามหาวิทยาลัยมอบหมายเพ่ือสนับสนุนใหสภามหาวิทยาลัย และกรรมการท่ี

เก่ียวของสามารถดําเนินบทบาทดานนโยบาย แผน มาตรฐาน การพัฒนา ทรัพยากร  

8. ทําหนาท่ีประสานงานระหวางสภามหาวิทยาลัยกับฝายบริหารและองคกรภายในมหาวิทยาลัย

ในดานขอมูล ขาวสาร และกิจการเก่ียวกับการบริหารท่ัวไปของสภามหาวิทยาลัย 

  9. เผยแพรขอมูลขาวสารของสภามหาวิทยาลัยใหแกบุคลากรและสวนงานในมหาวิทยาลัยรวมท้ัง

สวนราชการและประชาชนท่ัวไป 

 

วัตถุประสงคงานกิจการสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการ 

  1.  เพ่ือเปนหนวยงานทําหนาท่ีติดตอสื่อสารกับกรรมการสภามหาวิทยาลัย และเปนสื่อกลางใน

การติดตอประสานงานกับบุคคลท้ังภายในและภายนอกท่ีติดตอกับสภามหาวิทยาลัย 

  2.  เพ่ือเปนหนวยงานสนับสนุนการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาท่ีของสภามหาวิทยาลัยท่ีบัญญัติไว

ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547   

  3.  เพ่ือเปนหนวยงานรวบรวมเก่ียวกับกฎ ระเบียบ ขอบังคับ คําสั่ง และประกาศตาง ๆ ของ 

สภามหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย ซ่ึงเอ้ือประโยชนตอการบริหารจัดการ 

  4.  เพ่ือเปนหนวยงานทําหนาท่ีประสานงานและสนับสนุนการประชุมของสภามหาวิทยาลัย

คณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการท่ีสภามหาวิทยาลัยแตงตั้ง 

  5.  เพ่ือเปนหนวยงานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 

  6.  เพ่ือเปนหนวยงานประสานงานเก่ียวกับการติดตามผลการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย 

 

ภาระหนาท่ีงานกิจการสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการ 

   1.  ประสานงานและจัดประชุมสภามหาวิทยาลัย 
   2.  ประสานงานและจัดประชุมคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  
   3.  ประสานงานและจัดประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
   4.  ประสานงานและจัดประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย และคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
   5. ประสานงานและจัดประชุม รวมท้ังอํานวยความสะดวกแกคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย
และคณะกรรมการอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ 
   6.  ศึกษา รวบรวมขอบังคับ ระเบียบ และประกาศของมหาวิทยาลัย 
   7.  จัดทํางบประมาณในการดําเนินกิจกรรมของสภามหาวิทยาลัย 
   8.  การสนับสนุน สงเสริมการดําเนินงานดานตาง ๆ ของสภามหาวิทยาลัย 
   9.  ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีนายกสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 



19 

 

รายละเอียดหนาท่ีความรับผิดชอบของงานกิจการสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการ 

1. กําหนดและจัดรูปแบบโครงสราง พันธกิจ และขอบเขตหนาท่ีของงานกิจการสภามหาวิทยาลัย

และคณะกรรมการ 

2. วางแผนการบริหารจัดการภายในงานกิจการสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการ 

3. กําหนดหนาท่ีและขอบขายงาน (Job Description) ของบุคลากรแตละตําแหนง 

4. กําหนดกระบวนการปฏิบัติการ (Flow Chart) 

5. ทบทวนการกําหนดขอบขายงานของบุคลากรตามความจําเปนและ/หรือสภาวการณท่ี

เปลี่ยนแปลงไปเพ่ือปรับโครงสราง พันธกิจ รวมท้ังการบริหารจัดการใหสอดคลองและเอ้ือตอการดําเนินงานของ

งานกิจการสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการ 

6. วิเคราะหประเด็นและตัวบงชี้ในการประเมินประกันคุณภาพ 

7. รวบรวมขอมูลประกอบจัดทําเอกสารประกอบการประเมินประกันคุณภาพ 

8. สรุปผลการประเมินโครงการและการประเมินความพึงพอใจเพ่ือการพัฒนางาน 

9. จัดการประชุมคณะกรรมการ ไดแก 

1) การประชุมสภามหาวิทยาลัย 

2) การประชุมสภาคณาจารยและขาราชการ 

3) การประชุมคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

4) การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 

5) การประชุมคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 

6) การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) 

7) การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ  

8) การคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยภายใน 

9) การสรรหาอธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการสํานักและสถาบัน 

10) การสนับสนุน สงเสริมการดําเนินงานดานตาง ๆ ของสภามหาวิทยาลัย 

11) ประสานและอํานวยความสะดวกใหกับกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

12) ศึกษา รวบรวม จัดเก็บรักษา กฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ ประกาศ ท่ีเก่ียวกับ

มหาวิทยาลัยเพ่ือเสนอเปนขอมูลประกอบการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย 

13) ปฏิบัติการรวมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติการของหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของกับสภา

มหาวิทยาลัยท้ังภายในองคกรและภายนอกองคกร 

14) ปฏิบัติการอ่ืนตามท่ีนายกสภามหาวิทยาลัยมอบหมาย 
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รายละเอียดหนาท่ีความรับผิดชอบของงานกิจการสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการ 

งานบริหารงานท่ัวไป 

1. งานธุรการมีหนาท่ีและความรับผิดชอบ ดังนี้ 

1) การดูแลดานเอกสารตาง ๆ  

2) การจัดเก็บและคนหาเอกสารตาง ๆ  

3) การติดตอประสานงานกับท้ังภายในองคกรและภายนอกองคกร 

4) ฝายสนับสนุนคอยเขาไปประสานงานหรือชวยเหลือในงานหรือสวนราชการอ่ืน ๆ 

5) การจัดเตรียมการประชุม 

6) ตรวจสอบงานดานเอกสาร หรือจดหมายตาง ๆ ใหแกเจาหนาท่ีภายในหนวยงาน  

7) สํารวจและสั่งซ้ืออุปกรณตาง ๆ ท่ีใชภายในหนวยงานใหพรอมใชงาน 

8) ดูแลและควบคุมการปฏิบัติการของแมบานในการทําความสะอาดหองรับรองนายกสภา

มหาวิทยาลัยใหอยูในสภาพสะอาด เรียบรอย และพรอมใชงาน 

9) ดูแลตอนรับผูท่ีรับ-สงเอกสาร ท้ังภายในองคกรและภายนอกองคกร รวมถึงกรรมการ

ผูทรงคุณวุฒิท่ีเขามาติดตอประสานงานกับงานกิจการสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการ 

 

2. งานบริหารทรัพยากรบุคคล มีหนาท่ีและความรับผิดชอบ ดังนี้ 

1) ดําเนินการสรรหา คัดเลือก และบรรจุบุคลากรท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเขาปฏิบัติงาน  

2) ดําเนินการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย 

3) ดําเนินการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

4) ดําเนินการคัดเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยภายใน 

5) ดําเนินการสรรหาคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

6) ดําเนินการสรรหากรรมการสภาคณาจารยและขาราชการ 

7) ดําเนินการสรรหาคณบดี ผูอํานวยการสํานัก/สถาบัน 

8) ดําเนินการจัดสงเจาหนาท่ีและผูทรงคุณวุฒิเขารับการอบรม 

9) ดําเนินการจัดทําคูมือ และจัดการความรูเพ่ือการพัฒนาบุคลากรและพัฒนางาน 

10) การบริหารผลการปฏิบัติการ 

11) การกําหนดภารกิจอยางมีเปาหมายและการวัดผลงานบุคคล (Individual KPI) 

12) การสื่อสารความรูความเขาใจท่ัวท้ังองคกรของงานกิจการสภามหาวิทยาลัยและ

คณะกรรมการ 
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13) พัฒนาคุณภาพการใหบริการของงานกิจการสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการ 

14) การวางแผนการคาดคะเนความตองการกําลังคนขององคกรลวงหนาวาตองการบุคลากร

ประเภทใด  ระดับใด  จํานวนเทาไร  และตองการเม่ือไร  และมีปจจัยใดบางเปนเครื่องกําหนดการ วางแผน

กําลังคน 

 

3. งานจัดระบบงาน มีหนาท่ีและความรับผิดชอบ ดังนี้ 

1) ศึกษา วิเคราะหโครงสราง ภารกิจ การดําเนินงาน ปริมาณ คุณภาพ ของงานกิจการสภา

มหาวิทยาลัยและคณะกรรมการการวิเคราะหงาน  เพ่ือมองภาพรวมของงานเม่ือไดรับเปาหมายวาเปาหมายของ

งานคืออะไรและทําอยางไรจึงจะไดผลลัพธท่ีตองการ วิเคราะหวาปญหาท่ีมีมากนอยเพียงใดและลําดับความสําคัญ

ของปญหา  

2) การวางแผนในการทํางาน  โดยการกําหนดเปาหมายของงานระยะเวลาในการดําเนินงาน

กําลังคนท่ีใชในการทํางาน คาใชจายในการดําเนินการ     

3) การลงมือทํางานตามแผนท่ีวางไวดวยความมุงม่ันอดทนและรับผิดชอบตองานท่ีไดรับ

มอบหมายจนสําเร็จ 

4) การประเมินผลการทํางาน จากการตรวจสอบ  ทดสอบหรือทดลองใชตั้งแตการวาง

แผนการทํางานวารอบคอบ รัดกุม ครอบคลุม  และสามารถปฏิบัติตามไดหรือไม  

5) ติดตามประเมินผลและปรับปรุงระบบบริหารใหมีประสิทธิภาพ 

6) พัฒนาบุคลากรใหมีความรู ทักษะ เจตคติ ความสามารถท่ีเหมาะสมกับโครงสรางภารกิจ

ของงานกิจการสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการ 

7) นําผลการประเมินความพึงพอใจไปใชในการปรับปรุงพัฒนางานสภามหาวิทยาลัยและ

กระบวนการปฏิบัติงานใหเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

 

4. งานการเงินและบัญชี มีหนาท่ีและความรับผิดชอบ ดังนี้ 

1) จัดทําเอกสารขออนุมัติเบิกจาย การจัดซ้ือ-จัดจางเงินทุกประเภท 

2) จัดทําเอกสารการเดินทางไปราชการของบุคลากรและกรรมการและผูทรงคุณวุฒิภายนอก 

3) จัดทําระบบบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี (ระบบบัญชี 3 มิติ) 

4) จัดทําหนังสือโตตอบเก่ียวกับ การเงิน การบัญชี การงบประมาณ จัดสรรเงินงบประมาณ

รายจายตามยอดท่ีไดรับอนุมัติแลว  

5) การนําฝากและเบิกจายเงิน 

6) การเก็บรักษาเงิน 

7) จัดทํารายการเงินสํารองราชการคงเหลือ 



22 

 

8) ตรวจสอบหลักฐานและใบสําคัญการเบิกจายเงิน 

9) จัดทําเอกสารคําขอตั้งแผนการใชเงินบํารุงการศึกษาประจําป 

10) ควบคุมดูแลการเบิกจายเงินงบประมาณใหเปนไปตามแผนการใชจายเงินบํารุงการศึกษา 

11) พิจารณาตั้งงบประมาณหมวดตาง ๆ 

12) จัดทํารายงานการใชเงินแตละไตรมาส 

13) จัดทําบัญชีเงินสํารองทางราชการ (เงินยืม) 

14) การจัดทําบัญชีของงานกิจการสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการเพ่ือใชประกอบการ

วางแผน ควบคุมและตัดสินใจในการดําเนินการตาง ๆ 

15) จัดทําบัญชีการรับเช็คสั่งจาย (การรับเช็คจากงานการเงินและบัญชี) 

16) ตรวจสอบบัญชีการรับ-จายเงินของงานกิจการคณะกรรมการในระบบบัญชี 3 มิติ 

17) ตรวจสอบบัญชีการรับ-จายเงินของสภาคณาจารยและขาราชการในระบบบัญชี3 มิต ิ

18) ตรวจสอบการเขียนเช็คสั่งจายและเงินยืมทดลองราชการในระบบบัญชี 3 มิติ 

 

5. งานพัสดุ มีหนาท่ีและความรับผิดชอบ ดังนี้ 

1) การจัดหาพัสดุ (กําหนดความตองการ : จัดหา : นําไปใช : บํารุงซอมแซม : ทําลายหรือจําหนาย)  

ดําเนินการตามข้ันตอนการจัดซ้ือ ดังนี้  

   (1)  กําหนดความตองการใหแนนอน  

(2)  กําหนดรายละเอียดใหชัดเจน  

(3)  การเดินเรื่องเพ่ือขอจัดซ้ือ  

(4)  การเจรจากับแหลงขายตาง ๆ  

(5)  การวิเคราะห ขอเสนอของผูขาย  

(6) การติดตามเรื่อง  

(7) การตรวจสอบหลักฐาน  

(8)  การตรวจรับสินคา  

 (9)  รวบรวมเอกสารและการจัดเก็บเอกสาร 

2) การจัดระบบควบคุมพัสดุ 

3) การเบิกพัสดุเปนหนาท่ีของผูเบิกท่ีจะเบิกไปใชในงานใดของตนเอง ซ่ึงจะใชวิธีการเบิกอยางไร ให

พิจารณาถึง ความเหมาะสมและความจําเปน บางครั้งหนวยงานอาจตองสงคืนพัสดุ เพราะเบิกเกินความตองการ 

หรือยืมไปใชชั่วคราว 

4) การบํารุงรักษาใหครุภัณฑตาง ๆ อยูในสภาพท่ีใชงานได หรือท่ีชํารุด กลับคืนสูสภาพท่ีใชงานได 

ประเภทของการบํารุงรักษา 
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5) การจําหนายพัสดุและครุภัณฑ  โดยการจัดทําหนังสือสงมอบคืนเพ่ือเปนการปลดเปลื้องความ

รับผิดชอบเก่ียวกับวัสดุ ครุภัณฑออกจากการควบคุมของงานกิจการสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการและความ

รับผิดชอบของผูใช 

6.  งานบริหารอาคารสถานท่ี มีหนาท่ีและความรับผิดชอบ ดังนี้ 

        1)  การดูแล และบํารุงรักษา ระบบโทรศัพทภายในของงานกิจการสภามหาวิทยาลัยและ

คณะกรรมการ 

      2)  การสํารวจและจัดทําบันทึกเพ่ือจองการใชหองประชุม 

    3)  การขอใชและตรวจสอบการใชหองประชุม เพ่ือใหเกิดความคุมคา และเอ้ือประโยชนตอ

คณะกรรมการชุดตาง ๆ 

      4)  การแจงการซอมบํารุงงานไฟฟา และเครื่องปรับอากาศ ของสํานักงานสภามหาวิทยาลัยใหใชได

อยางมีประสิทธิภาพ 

     5)  การดูแลความสะอาดภายในหองทํางาน  

     6)  การควบคุมดูแลความเรียบรอยของหองทํางานใหปลอดภัย เปนระเบียบเรียบรอยและเกิดความ

คุมคา และประหยัด 

 

7.  งานจัดพิมพและแจกจายเอกสาร มีหนาท่ีและความรับผิดชอบ ดังนี้ 

1) งานรางโตตอบหนังสือราชการทุกประเภท 

2) งานพิมพหนังสือในสวนของงานสภามหาวิทยาลัย 

3) งานพิมพหนังสือในสวนของงานสภาคณาจารยและขาราชการ 

4) งานพิมพหนังสือในสวนของงานคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานของ

มหาวิทยาลัย 

5) งานพิมพหนังสือในสวนของงานคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

6) งานพิมพหนังสือในสวนของงานคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) 

7) งานแจงเวียนหนังสือราชการของมหาวิทยาลัยฯ ซ่ึงเปนหนังสือราชการท่ีจะตองปฏิบัติใหแกทุก

สายงานภายในสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 

8) งานแจงเวียนเอกสารท่ัวไป 

9) งานสงและแจงเวียนหนังสือของสภามหาวิทยาลัย ใหคณะ สถาบัน สํานัก และหนวยงานภายนอก 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

10) งานถายเอกสาร  
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8.  งานรวบรวมขอมูลและสถิติ มีหนาท่ีและความรับผิดชอบ ดังนี้ 

                1)   ดําเนินงานตามข้ันตอนการเก็บรวบรวมขอมูล คือ 

                       (1) กําหนดขอมูลและตัวชี้วัด  

                       (2) กําหนดแหลงขอมูล  

                       (3) เลือกกลุมตัวอยาง  

                       (4) เลือกวิธีการเก็บรวบรวมขอมูล  

                       (5) นําเครื่องมือรวบรวมขอมูลไปทดลองใช ตัวอยางเชน แบบทดสอบ แบบสอบถาม แบบ 

สัมภาษณ แบบประเมินคาและมาตรวัดเจตคติ และแบบวัดอ่ืน ๆ  

                       (6) ลงมือเก็บรวบรวมขอมูล  

     2)  การดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล เพ่ือนํามาจัดทําเปนขอมูลสถิติโดยวิธีการเก็บรวบรวม   

ขอมูลจากรายงาน (Reporting System) ไดแก รายงานการประชุมของคณะกรรมการชุดตาง ๆ  

     3)  การดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล เพ่ือนํามาจัดทําเปนขอมูลสถิติโดยวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลจาก

ทะเบียน (Registration) ไดแก ขอมูลบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุนวิชาการ แยกแตละประเภท ขอมูล

จํานวนนักศึกษาแยกแตละประเภท ขอมูลการออกระเบียบ ขอบังคับ ประกาศของสภามหาวิทยาลัย และอ่ืน ๆ 

     4)  การดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล เพ่ือนํามาจัดทําเปนขอมูลสถิติโดยวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลโดย

วิธีสํารวจ (Sample Survey) ไดแก แบบประเมินความพึงพอใจของผูใชบริการ แบบสอบถามความพึงพอใจตอการ

จัดกิจกรรมตาง ๆ  

 

9.  งานระเบียบแบบแผน มีหนาท่ีและความรับผิดชอบ ดังนี้ 

1) การประชุมสภามหาวิทยาลัย 

2) การประชุมสภาคณาจารยและขาราชการ 

3) การประชุมคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

4) การประชุมคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) 

5) การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 

6) การประชุมคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 

7) การรวมกิจกรรมวันสถาปนาราชภัฏ 

8) การรวมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ วันเฉลิมพระชนมพรรษา  

9) การรวมกิจกรรมประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพของสํานักงานอธิการบดี 

10) การรวมกิจกรรมการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในและภายนอก 

11) การจัดกิจกรรมพิธีซอมรับพระราชทานปริญญาบัตร 

12) การจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน 
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13) การจัดทําข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

14) การจัดทําปฏิทินการทํางาน 

15) การตรวจรายงานการประชมุ 

16) การตรวจสอบเรื่องนําเสนอเขาวาระการประชุมชุดตาง ๆ  

17) การเก็บขอมูลไฟลงานเปนหมวดหมู 

18) การวิเคราะหผลการปฏิบัติ 

19) การจัดแยกหมวดหมูเอกสาร 

20) การตรวจสอบหนังสือราชการตามแบบระเบียบฯ วาดวย งานสารบรรณ 

21) การตรวจสอบ (ราง) ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ ตามมติท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย 

22) การศึกษาวิเคราะหขอเท็จจริงและขอกฎหมายท่ีเก่ียวของ 

23) การศึกษาระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

10. งานสัญญา มีหนาท่ีและความรับผิดชอบ ดังนี้ 

1)  ศึกษาขอกฎหมาย ระเบียบ และประกาศท่ีเก่ียวของกับสถาบันอุดมศึกษา 

2)  ศึกษาขอกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับท่ีเก่ียวของกับพนักงานมหาวิทยาลัย 

3) การจัดทําสัญญาจางพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ 

4) การประเมินผลการปฏิบัติงาน ชวงท่ี 1  (1 ตุลาคม... ถึง 31 มีนาคม...) 

5) การประเมินผลการปฏิบัติงาน ชวงท่ี 2  (1 เมษายน... ถึง 30 กันยายน...) 

6) การตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีงานกิจการสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการ 

 

11.  งานประกันคุณภาพ  มีหนาท่ีและความรับผิดชอบ ดังนี้ 

                  1)  วิเคราะหประเด็นและตัวบงชี้ในการประเมินประกันคุณภาพ 

                  2)  รวบรวมขอมูลประกอบจัดทําเอกสารประกอบการประเมินประกันคุณภาพ 

                  3)  การรวมกิจกรรมการประเมินประกันคุณภาพ 

                  4)  การเขารวมการประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพสํานักงานอธิการบดี 

 

12.  งานรายงานผลการดําเนินงานของสภามหาวิทยาลัย  มีหนาท่ีและความรับผิดชอบ ดังนี้ 

                  1)  สรุปผลการดําเนินงานในแตละปงบประมาณ หรือปพุทธศักราช 

                  2)  รายงานประจําปของสภามหาวิทยาลัย 

                  3)  รายงานประจําปสภาคณาจารยและขาราชการ 

                 4)  รายงานประจําปคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
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                 5)  รายงานประจาํปคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

                 6)  รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 

 

งานประชุมและเลขานุการ มีหนาท่ีและความรับผิดชอบ ดังนี้ 

1. การประชุมสภามหาวิทยาลัย 

2. การประชุมสภาคณาจารยและขาราชการ 

3. การประชุมคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

4. การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยั (ก.บ.) 

5. การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 

6. การประชุมคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 

 

งานติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย มีหนาท่ีและความรับผิดชอบ ดังนี้ 

1. รวบรวมขอมูลระดับมหาวิทยาลัยและคณะ สถาบัน/สํานัก 

2.  จัดทํากรอบการประเมินฯ และระยะเวลาการประเมิน 

                         2.1  ชวงเวลาการประเมินตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม ถึง 30 กันยายน ของแตละปงบประมาณเพ่ือ

รายงานใหสภามหาวิทยาลัยทราบ 

                         2.2  กรอบการประเมินตามท่ีคณะกรรมการประเมินฯ กําหนด  

                  3.  จัดทํารูปเลมเพ่ือการเผยแพร 
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โครงสรางงานกิจการสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

สํานักงานอธิการบด ี

กองกลาง 

งานกิจการสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการ 

 

งานบริหารงานท่ัวไป 

 

งานประชุมและงานเลขานุการ 

งานติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลงาน 
ของมหาวิทยาลัย 

1. งานธุรการ 

2. งานบริหารทรัพยากรบุคคลล 

3. งานจัดระบบงาน 

4. งานการเงินและบัญชี 

5. งานพัสดุ 

6. งานบริหารอาคารสถานท่ี 

7. งานจัดพิมพและแจกจายเอกสาร 

8. งานรวบรวมขอมูลและสถิต ิ

9. งานระเบียบแบบแผน 

10. งานสัญญา 

11. งานประกันคุณภาพ 

12. งานรายงานผลการดําเนินงาน 

      ของสภามหาวิทยาลัย 

 

1. การประชุมสภามหาวิทยาลยั 

2. การประชุมสภาคณาจารยและ 

    ขาราชการ 

3. การประชุมคณะกรรมการ 

    สงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

4. การประชุมคณะกรรมการ 

    บริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ.) 

5. การประชุมคณะกรรมการ 

    ติดตาม ตรวจสอบและ 

    ประเมนิผลงานของมหาวิทยาลัย 

6. การประชุมคณะอนุกรรมการ 

    ติดตาม ตรวจสอบและ 

    ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 

 ่  

1. รวบรวมขอมูลระดับมหาวิทยาลัย    

    และคณะสถาบัน/สํานัก 

2. จัดทํากรอบการประเมินฯ และ 

    ระยะเวลาการประเมิน 

    2.1 ชวงเวลาการประเมินตั้งแต 

          วันท่ี 1 ตุลาคม ถึง 30  

          กันยายน ของแตละป     

          งบประมาณเพ่ือรายงานให 

          สภามหาวิทยาลยัทราบ 

     2.2 กรอบการประเมินตามท่ี 

          คณะกรรมการประเมินฯ  

          กําหนด 

3. จัดทํารูปเลมเพ่ือการเผยแพร 

 



28 

 

สวนท่ี 2  

บริบทสภามหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

องคประกอบของสภามหาวิทยาลัย 

 มาตรา 16 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ใหมหาวิทยาลัยแตละแหงมีสภา

มหาวิทยาลัย ประกอบดวย 
(1) นายกสภามหาวิทยาลัย ซ่ึงจะทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง 

(2) กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง ไดแก อิการบดี ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ

และประธานคณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

(3) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจํานวนสีคน ซ่ึงเลือกจากผูดํารงตําแหนงรองอธิการบดี คณบดี 

ผูอํานวยการสถาบัน ผูอํานวยการสํานัก หัวหนาสวนราชการหรือหัวหนาหนวยงานเรียกชื่อยางอ่ืนมีฐานะ 

เทียบเทาคณะ 

(4) กรรมการสภามหาวิทยาลัยจํานวนสี่คน ซ่ึงเลือกจากคณาจารยประจําของมหาวิทยาลัยมิใชผูดํารง

ตําแหนงตาม (3) 

(5) กรรมการสภามหาวิทยาลัยผุทรงคุณวุฒิจํานวนสิบเอ็ดคน ซ่ึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้ง

จากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย โดยคําแนะนําของนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม (2) 

(3) และ (4) ท้ังนี้ ผุทรงคุณวุมิดังกลาว ตองมากจากผุมีความรูความเชี่ยวชาญดานการศึกษามนุษยศาสตร 

สังคมศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กฎหมาย การงบประมาณและการเงิน การบริหารงานบุคคล  

การปกครองสวนทองถ่ิน การศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม และดานอ่ืน ๆ ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยเห็นสมควร  

ในจํานวนนี้ใหแตงตั้งจากบุคคล ในเขตพ้ืนท่ีบริการการศึกษาของมหาวิทยาลัยแตละแหงไมนอยกวาก่ึงหนึ่ง  

ใหสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งรองอธิการบดีคนหนึ่ง ซ่ึงมิใชกรรมการสภามหาวิทยาลลัยตาม (3) เปน

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย โดยคําแนะนําของอธิการบดี 

ใหสภามหาวิทยาลัยเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิคนหนึ่งเปนอุปนายกสภา

มหาวิทยาลัย ทําหนาท่ีแทนนายกสภามหาวิทยาลัย เม่ือนายกสภามหาวิทยาลัยไมอาจปฏิบัติหนาท่ีได หรือเม่ือไมมี

ผูดํารงตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัย 

คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการไดมาซ่ึงนายกสภามหาวิทยาลัยและกรรมการสภามหาวิทยาลัยตาม 

(3) (4) และ (5) ใหเปนไปตามขอบังคับของมหาวิทยาลัย 
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โครงสรางและองคประกอบของคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายกสภามหาวิทยาลัย 

อุปนายกสภามหาวิทยาลยั 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

(10 คน) 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 

(3 คน) 

กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

ผูแทนผูบริหาร 

(4 คน) 

กรรมการสภามหาวิทยาลัย 

ผูแทนคณาจารยประจํา 

(4 คน) 

เลขานุการสภามหาวิทยาลยั 

(รองอธิการบดีที่ไดรับมอบหมาย) 
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อํานาจและหนาที่ของสภามหาวิทยาลัย 

 ตาม พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 มาตรา 18 สภามหาวิทยาลัยมีอํานาจและหนาท่ี

ควบคุมดูแลกิจการท่ัวไปของมหาวิทยาลัยและโดยเฉพาะใหมีอํานาจและหนาท่ี ดังนี้ 

 (1) กําหนดนโยบายและอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเ กี่ยวกับการศึกษา การวิจัย การ

ใหบริการทางวิชาการแกสังคม การผลิตและสงเสริมวิทยฐานะครู การทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม การอนุรักษ

สิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ 

 (2) ออกกฎ ระเบียบ ประกาศและขอบังคับของมหาวิทยาลัย และอาจมอบใหสวนราชการใดใน

มหาวิทยาลัยเปนผูออกกฎ ระเบียบ ประกาศและขอบังคับสําหรับสวนราชการหรือหนวยงานนั้นเปนเรื่องๆ ก็ได 

 (3) กํากับมาตรฐานการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษาการเปดสอนของมหาวิทยาลัยและติดตาม

ประเมินผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 

 (4) อนุ มัติ ใหปริญญา ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญาและ

ประกาศนียบัตร 

 (5) พิจารณาการจัดตั้ง การรวมและยุบเลิกสํานักงานวิทยาเขต บัณฑิตวิทยาลัย คณะ วิทยาลัย 

สถาบัน สํานัก ศูนย สวนราชการหรือหนวยงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ รวมท้ังการแบงสวน

ราชการ หรือหนวยงานของสวนราชการดังกลาว 

 (6) อนุมัติการรับสถาบันการศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอ่ืนเขาสมทบในมหาวิทยาลัยหรือยกเลิกการสมทบ 

 (7) พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาใหสอดคลองกับมาตรฐานท่ีคณะกรรมการการอุดมศึกษา

กําหนด 

 (8) พิจารณาเสนอเรื่องเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งและถอดถอนนายกสภามหาวิทยาลัย 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ อธิการบดี ศาสตราจารย และศาสตราจารยพิเศษ 

 (9) แตงตั้งและถอดถอนรองอธิการบดี  คณบดี  ผูอํานวยการสถาบัน  ผูอํานวยการสํานักและผูอํานวยการ

ศูนย หัวหนาสวนราชการหรือหัวหนาหนวยงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ ศาสตราจารยเกียรติคุณ 

รองศาสตราจารย รองศาสตราจารยพิเศษ ผูชวยศาสตราจารย และ ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ 

 (10) แตงตั้งและถอดถอนประธานกรรมการและกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

(11) อนุมัติงบประมาณรายจายจากเงินรายไดของมหาวิทยาลัย 

 (12) ออกระเบียบและขอบังคับตาง ๆ เก่ียวกับการบริหารการเงิน การจัดหารายไดและผลประโยชนจากทรัพยสิน

ของมหาวิทยาลัย ท้ังนี้ โดยไมขัดหรือแยงกับกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวของ 

 (13) พิจารณาดําเนินการเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยตามกฎหมายวาดวยระเบียบ

ขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และตามท่ีคณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบัน อุดมศึกษา

มอบหมาย 
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(14) แตงตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพ่ือพิจารณาและเสนอความเห็นใน

เรื่องหนึ่งเรื่องใดหรือมอบหมายใหปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดอันอยูในอํานาจและหนาท่ีของสภามหาวิทยาลัย 

(15) พิจารณาและใหความเห็นชอบในเรื่องท่ีเก่ียวกับกิจการของมหาวิทยาลัยตามท่ีอธิการบดีหรือสภา

วิชาการเสนอ และอาจมอบหมายใหอธิการบดีหรือสภาวิชาการปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใด อันอยูในอํานาจและ

หนาท่ีของสภามหาวิทยาลัยได 

 (16) สงเสริม สนับสนุนและแสวงหาวิธีการเพ่ือพัฒนาความกาวหนาของมหาวิทยาลัย ตลอดจนการปฏิบัติ

ภารกิจรวมกับสถาบันอ่ืน 

 (17) ปฏิบัติหนาท่ีอันเก่ียวกับกิจการของมหาวิทยาลัยท่ีมิไดระบุใหเปนหนาท่ีของผูใดโดยเฉพาะ 
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รายช่ือสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

1. นายอภิชาติ  จีระวุฒิ    นายกสภามหาวิทยาลัย          ประธาน 

2. นายไพบูลย  เสียงกอง    อุปนายกสภามหาวิทยาลัย      กรรมการ 

3. นายปราจิน  เอ่ียมลําเนา    ผูทรงคุณวุฒิ                      กรรมการ 

4. ศาสตราจารย ดร.จํานงค อดิวัฒนสิทธิ ์ ผูทรงคุณวุฒิ                       กรรมการ 

5. นางวราภรณ  สีหนาท    ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

6. นายธวัชชัย  กิจรัตนะกุล    ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

7. รองศาสตราจารย ดร.จิราภา  วิทยาภิรักษ  ผูทรงคุณวุฒิ                       กรรมการ 

8. นายกฤษดา  โรจนสุวรรณ    ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ  

9. รองศาสตราจารย ดร.เสนห  จุยโต    ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

10.   นางสาวดวงภัค  ธนอัครภัทรกุล    ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 

11.   นายสุรพงษ มาลี    ผูทรงคุณวุฒิ                       กรรมการ 

12.   ศาสตราจารย ดร.ณรงคฤทธิ์  สมบัติสมภพ  ผูทรงคุณวุฒิ                       กรรมการ 

13.   นายดุลยพิชัย  โกมลวานิช    ประธานกรรมการสงเสริมฯ กรรมการ 

14.   รองศาสตราจารย ดร.ชูสิทธิ์  ประดับเพ็ชร   อธิการบดี กรรมการ 

15.   นายสุทัศน  อูทอง    ประธานสภาคณาจารยฯ  กรรมการ 

16.   รองศาสตราจารย ดร.ภาคิน  โชติเวศยศิลป  ผูแทนผูบริหาร กรรมการ 

17.   ผูชวยศาสตราจารย ดร.สวุิทย   ไวยกุล  ผูแทนผูบริหาร กรรมการ 

18.   ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธาตรี   มหันตรัตน   ผูแทนผูบริหาร กรรมการ 

19.   ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุจิตกัลยา  มฤครัฐอินแปลง ผูแทนผูบริหาร กรรมการ 

20.   ผูชวยศาสตราจารยศุภกาณฑ  นานรัมย  ผูแทนคณาจารย กรรมการ 

21.   ผูชวยศาสตราจารย ดร.บริบรูณ  ชอบทําดี  ผูแทนคณาจารย กรรมการ 

22.   ผูชวยศาสตราจารย ดร.นฤมล  อนุสนธิ์พัฒน  ผูแทนคณาจารย กรรมการ 

23.   นายประพันธ  แสงทองดี     ผูแทนคณาจารย กรรมการ 

24.   นายนพดล  ปรางคทอง    รองอธิการบดี เลขานุการ 
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คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

นายอภิชาติ  จีระวุฒ ิ

                         นายกสภามหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 

 
 

นายไพบูลย เสียงกอง 

อุปนายกสภามหาวทิยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
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กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหนง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รองศาสตราจารย ดร.ชูสิทธิ์  ประดับเพ็ชร 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            นายสุทัศน อูทอง                 นายดุลยพิชัย  โกมลวานิช  

ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ  ประธานกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
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กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายปราจิน เอี่ยมลําเนา       ศ.ดร.จํานงค อดิวัฒนสิทธ์ิ      ดร.วราภรณ  สีหนาท 

    ผูทรงคุณวุฒิ        ผูทรงคุณวุฒิ                ผูทรงคุณวุฒิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

นายธวัชชัย กิจรัตนะกุล            รศ.ดร.เสนห   จุยโต      นายกฤษดา  โรจนสุวรรณ  

      ผูทรงคุณวุฒิ           ผูทรงคุณวุฒิ             ผูทรงคุณวุฒิ 
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กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 
     

             ดร.สุรพงษ มาลี                             ศ.ดร.ณรงคฤทธ์ิ  สมบัติสมภพ 

              ผูทรงคุณวุฒิ                                            ผูทรงคุณวุฒิ                                 

            

  

 

 

 

 

 

 

  

 ดร.ดวงภัค  ธนอัครภัทรกุล                         รศ.ดร.จิราภา วิทยาภิรักษ 

                 ผูทรงคุณวุฒิ                      ผูทรงคุณวุฒิ     
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กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูแทนผูบริหาร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธาตรี  มหันตรัตน              ผศ.ดร.สุวิทย ไวยกุล 

                         ผูแทนผูบริหาร                        ผูแทนผูบริหาร           

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                 

               รศ.ดร.ภาคิน  โชติเวศยศิลป                    ผศ.ดร.สุจิตกัลยา  มฤครัฐอินแปลง    

                      ผูแทนผูบริหาร                            ผูแทนผูบริหาร  
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กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูแทนคณาจารย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
              

                   ผศ.ดร.บริบูรณ  ชอบทําดี                          ผศ.ดร.นฤมล  อนุสนธ์ิพัฒน 

                       ผูแทนคณาจารย                                     ผูแทนคณาจารย       

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

                 ผศ.ศุภกาณฑ  นามรัมย                            อาจารยประพันธ  แสงทองดี  

                      ผูแทนคณาจารย                          ผูแทนคณาจารย 
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                                              นายนพดล ปรางคทอง     

                                           เลขานุการสภามหาวิทยาลัย  
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สวนท่ี 3 

ผลการดําเนินงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจําป พ.ศ. 2562 

สรุปผลการจัดประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  
 

ครั้งท่ี วันท่ี สถานท่ี 
เวลาเริ่ม

ประชุม 

เวลาเลิก

ประชุม 

1/2562 9 มกราคม 2562 หองประชุมอยุธยา – อาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 
09.30 12.40 

2/2562 13 กุมภาพันธ 2562 หองประชุมอยุธยา – อาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 
09.30 11.00 

3/2562 13 มีนาคม 2562 หองประชุมอยุธยา – อาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 
09.30 10.45 

4/2562 27 มีนาคม 2562 หองประชุมอยุธยา – อาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 
09.30 10.30 

5/2562 24 เมษายน 2562 หองประชุมอยุธยา – อาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 
09.30 11.20 

6/2562 8 พฤษภาคม 2562 หองประชุมอยุธยา – อาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 
09.30 10.45 

7/2562 5 มิถุนายน 2562 หองประชุมอยุธยา – อาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 
09.30 11.25 

8/2562 12  มิถุนายน 2562 หองประชุมอยุธยา – อาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 
09.30 11.50 

9/2562 10 กรกฎาคม 2562 หองประชุมอยุธยา – อาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 
09.30 10.40 

10/2562 14 สิงหาคม 2562 หองประชุมอยุธยา – อาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 
09.30 12.40 

11/2562 11 กันยายน 2562 หองประชุมอยุธยา – อาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 
09.30 11.40 

12/2562 9 ตุลาคม 2562 หองประชุมอยุธยา – อาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 
09.30 12.00 

13/2562 22 ตุลาคม 2562 หองประชุมอยุธยา – อาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 
09.30 12.00 

14/2562 13 พฤศจิกายน 2562 หองประชุมอยุธยา – อาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 
09.30 12.00 

15/2562 11 ธันวาคม 2562 หองประชุมอยุธยา – อาเซียน มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา 
09.30 11.30 
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สรุปจํานวนกรรมการสภามหาวิทยาลัยเขาประชุม ประจําป พ.ศ. 2562 

 

ครั้งท่ี 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ 

ผูมาประชุม ผูไมมาประชุม 
จํานวน

กรรมการ จํานวน รอยละ 

1/2562 23 82.60 19 4 23 

2/2562 23 100 23 - 23 

3/2562 23 95.65 22 1 23 

4/2562 23 78.26 18 5 23 

5/2562 23 95.65 22 1 23 

6/2562 23 91.30 21 2 23 

7/2562 23 100 23 - 23 

8/2562 22 95.45 21 1 22 

9/2562 23 95.65 22 1 23 

10/2562 23 95.65 22 1 23 

11/2562 23 91.30 21 2 23 

12/2562 24 100 24 - 24 

13/2562 24 87.50 21 3 24 

14/2562 24 91.66 22 2 24 

15/2562 24 87.50 21 3 24 

                                         รวม 322  348 

เฉล่ียรอยละ 92.52 

 
หมายเหตุ  ผูมาประชุม X 100 =  รอยละของผูมาประชุม  

               จํานวนกรรมการ 
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การปฏิบัติตามอํานาจและหนาที่ของสภามหาวิทยาลัย 

 
(1) กําหนดนโยบายและอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการศึกษา การวิจัย การใหบริการทางวิชาการแกสังคม  

การผลิตและสงเสริมวิทยฐานะครู การทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม การอนุรักษสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ 

         ในรอบป พ.ศ. 2562 สภามหาวิทยาลัยไมมีการกําหนดนโยบายและอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเก่ียวกับการศึกษา 

การวิจัย การใหบริการทางวิชาการแกสังคม การผลิตและสงเสริมวิทยฐานะครู การทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม การอนุรักษ

สิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาต ิ

 

  

การปฏิบัติตามอํานาจและหนาที่ของสภามหาวิทยาลัย 

 
(2) ออกกฎ ระเบียบ ประกาศและขอบังคับของมหาวิทยาลยั และอาจมอบใหสวนราชการใดในมหาวิทยาลัยเปนผูออกกฎ 

ระเบียบ ประกาศและขอบังคับสาํหรับสวนราชการหรือหนวยงานนั้นเปนเร่ืองๆ ก็ได 

ลําดับ เร่ืองท่ีดําเนินการ การประชุมคร้ังท่ี วัน/เดือน/ป 

1 ขอความเห็นชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

วาดวย การบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... 

1/2562 9 มกราคม 2562 

2 ขอความเห็นชอบ (ราง) “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

พระนครศรีอยุธยา วาดวย การใชจายเงินคากิจกรรมนักศึกษา พ.ศ. ....” 

1/2562 9 มกราคม 2562 

3 ขอความเห็นชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา 

วาดวย การสอบสวนพิจารณาเพ่ือลงโทษทางวินัย พ.ศ. ... 

10/2562 14 สิงหาคม 2562 

4 ขอความเห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

วาดวย เครื่องแบบและเครื่องแตงกายพนักงานมหาวิทยาลยัและผูทรงคณุวุฒิ 

พ.ศ. ... 

10/2562 14 สิงหาคม 2562 

5 ขอความเห็นชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา  

วาดวย คณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลยั 

ราชภฏัพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. ...  และขอความเห็นชอบคําสั่งแตงตั้ง

คณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัย 

10/2562 14 สิงหาคม 2562 

6 ขอความเห็นชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา 

วาดวย คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการสรรหากรรมการสภา

มหาวิทยาลยัผูทรงคณุวุฒิ พ.ศ. ... 

10/2562 14 สิงหาคม 2562 
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(2) ออกกฎ ระเบียบ ประกาศและขอบังคับของมหาวิทยาลยั และอาจมอบใหสวนราชการใดในมหาวิทยาลัยเปนผูออกกฎ 

ระเบียบ ประกาศและขอบังคับสาํหรับสวนราชการหรือหนวยงานนั้นเปนเร่ืองๆ ก็ได 

ลําดับ เร่ืองท่ีดําเนินการ การประชุมคร้ังท่ี วัน/เดือน/ป 

7 ขอความเห็นชอบขอบังคับมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย การบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงาน

มหาวิทยาลยั (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. ....   

11/2562 11 กันยายน 2562 

8 ขอความเห็นชอบขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย 

การกําหนดมาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผูดํารงตําแหนงอาจารย 

ผูชวยศาสตราจารย  

รองศาสตราจารย และศาสตราจารย  (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. .... 

11/2562 11 กันยายน 2562 

9 ขอความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏพระนครศรอียุธยา เรื่อง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผูดํารง

ตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย  

พ.ศ. ... 

11/2562 11 กันยายน 2562 

10 ขอความเห็นชอบ(ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยธุยา 

วาดวย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. ... 

12/2562 9 ตุลาคม 2562 

11 ขอความเห็นชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย  

การสอบสวนพิจารณาเพ่ือลงโทษทางวินัย (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. .... 

12/2562 9 ตุลาคม 2562 

12 ขอความเห็นชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

วาดวย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. ....   

13/2562 22 ตุลาคม 2562 

13 ขอความเห็นชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา  

วาดวย คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการไดมาของกรรมการสภา

มหาวิทยาลยัจากคณาจารยประจาํ พ.ศ. .... 

14/2562 13 พฤศจิกายน 2562 

14 ขอความเห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

วาดวย การบริหารโรงเรียนสาธิต สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. ....  

14/2562 13 พฤศจิกายน 2562 

15 ขอความเห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลยัราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย 

การจายเงินสวัสดิการคารักษาพยาบาลใหกับบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภฏั

พระนครศรีอยุธยา พ.ศ. ... 

14/2562 13 พฤศจิกายน 2562 

16 ขอความเห็นชอบ(ราง)ระเบียบวาดวยการบริหารงานโรงเรียนสาธิตและระเบียบ

มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา วาดวย การบรหิารโรงเรียนสาธิต สังกัด

มหาวิทยาลยัราชภพัระนครศรีอยธุยา 

15/2562 11 ธันวาคม 2562 
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การปฏิบัติตามอํานาจและหนาที่ของสภามหาวิทยาลัย 
 

(3) กํากับมาตรฐานการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษาการเปดสอนของมหาวิทยาลัยและติดตามประเมินผล 

การดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 

ลําดับ เร่ืองท่ีดําเนินการ การประชุมคร้ังท่ี วัน/เดือน/ป 

1 ขอความเห็นชอบ (ราง) ประกาศสภามหาวิทยาลยัราชภฏั

พระนครศรีอยุธยา เรื่อง มาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลยัราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2562 

3/2562 13 มีนาคม 2562 

2 ขอความเห็นชอบ(ราง) ประกาศมหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา เรื่อง 

เกณฑและแนวทางการดําเนินการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษระดับ

บัณฑิตศึกษา 

3/2562 13 มีนาคม 2562 

3 ขอความเห็นชอบและรับขอเสนอแนะรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายใน ระดับหลักสูตร และระดับคณะ  ปการศึกษา 2561 

12/2562 9 ตุลาคม 2562 

4 ขอความเห็นชอบแตงตั้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 13/2562 22 ตุลาคม 2562 

5 ขอความเห็นชอบแผนประมาณการจาํนวนเงินและจํานวนนิสิต นักศึกษาพิการ 

ท่ีจะขอรับการอุดหนุนทางการศึกษา ประจาํปการศึกษา 2563 

14/2562 13 พฤศจิกายน 2562 

6 ขอความเห็นชอบและรับขอเสนอแนะรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายใน ปการศึกษา 2561  ระดับมหาวิทยาลัย และรายงานผลตามมาตรฐาน

อุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ปการศึกษา 2561 

15/2562 11 ธันวาคม 2562 

7 ขอความเห็นชอบและรับขอเสนอแนะคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

15/2562 11 ธันวาคม 2562 

 

การปฏิบัติตามอํานาจและหนาที่ของสภามหาวิทยาลัย 

 

(4) อนุมัติใหปริญญา ประกาศนยีบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญาและประกาศนียบัตร 

ลําดับ เร่ืองท่ีดําเนินการ การประชุมคร้ังท่ี วัน/เดือน/ป 

1 ขออนุมัติใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษาระดับปรญิญาตรี ประจําภาค

เรียนท่ี 1/2561 จํานวน 150 ราย 

2/2562 13 กุมภาพันธ 2562 

2 
ขออนุมัติใหปริญญาบัตรแกผูสําเรจ็การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจํา

ภาคเรยีนท่ี 1/2561  (ครั้งท่ี 2) จํานวน 1 ราย   

2/2562 13 กุมภาพันธ 2562 
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(4) อนุมัติใหปริญญา ประกาศนยีบัตรบัณฑิตชั้นสูง ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญาและประกาศนียบัตร 

ลําดับ เร่ืองท่ีดําเนินการ การประชุมคร้ังท่ี วัน/เดือน/ป 

3 ขออนุมัติใหปริญญากิตติมศักดิ์ ประจําป พ.ศ. 2559 - 2560  เปนกรณีพิเศษ  

(วาระลับ) 

2/2562 13 กุมภาพันธ 2562 

4 ขออนุมัติใหปริญญาแกผูสาํเร็จการศกึษาระดับปริญญาตรี ประจําภาคเรยีนท่ี 

2/2561  

(ครั้งท่ี 1) 

3/2562 13 มีนาคม 2562 

5 ขออนุมัติใหปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําภาคเรียน

ท่ี 1/2561  

(2 ราย) และภาคเรียนท่ี 2/2561 (4 ราย) รวมจํานวน 6 ราย 

8/2562 12 มิถุนายน 2562 

6 ขออนุมัติใหปริญญาแกผูสาํเร็จการศกึษาระดับปริญญาตรี ประจําภาคเรยีนท่ี 

2/2561 จํานวน 634 ราย 

9/2562 10 กรกฎาคม 2562 

7 ขออนุมัติใหปรญิญาบัตรแกผูสาํเร็จการศึกษาระดบัปริญญาเอก จาํนวน 1 

ราย และระดับปรญิญาโท  จาํนวน 3 ราย รวมท้ังสิน้ 4 ราย 

10/2562 14 สิงหาคม 2562 

8 ขออนุมัติใหปริญญาแกผูสาํเร็จการศกึษาระดับปริญญาตรี ภาคฤดูรอน

ประจําปการศึกษา 2561 และประจําภาคเรยีนท่ี 3/2561  จํานวน 115 ราย 

11/2562 11 กันยายน 2562 

9 ขอความเห็นชอบใหสภามหาวิทยาลยัอนุมัติใหปรญิญาแกผูสําเร็จการศกึษา

ตามวันท่ีคณะกรรมการอนุมัตกิารประเมินผลการศึกษาพิจารณาอนุมตัิให

สําเร็จการศึกษา  

12/2562 9 ตุลาคม 2562 

10 ขออนุมัติใหปริญญาบัตรแกผูสําเรจ็การศึกษาระดับปริญญาเอก  จํานวน 

2 ราย และระดับปริญญาโท จํานวน 6 ราย รวมท้ังสิ้น 8 ราย 

12/2562 9 ตุลาคม 2562 

11 ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนคํานําหนาช่ือในใบแสดงผลการเรียนและ

ใบรับรองคุณวุฒิ 

ของนักศึกษา รายนางชลิตา  เขียนบุญเจรญิ 

12/2562 9 ตุลาคม 2562 

12 ขออนุมัติใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีภาคฤดูรอน  

ประจําปการศึกษา 2561 และประจําภาคเรียนท่ี 3/2561  (ครั้งท่ี 2)  

จํานวน 76 ราย  

14/2562 13 พฤศจิกายน 2562 

13 ขออนุมัติใหปริญญาแกผูสําเรจ็การศึกษาระดบัปริญญาเอกจํานวน 2 ราย 

และระดับปริญญาโท จํานวน 6 ราย รวมท้ังสิ้น 8 ราย 

15/2562 11 ธันวาคม  2562 

14 ขออนุมัติ ใหประกาศนียบัตรบัณฑิตแกผูสําเร็จการศึกษา หลักสูตร

ประกาศนียบัตรบัณฑิต  สาขาวิชาชีพครู ประจําภาคเรียนท่ี 1/2562 จํานวน 

74 ราย 

15/2562 11 ธันวาคม  2562 
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การปฏิบัติตามอํานาจและหนาที่ของสภามหาวิทยาลัย 
 

(5) พิจารณาการจัดต้ัง การรวมและยุบเลิกสํานักงานวิทยาเขต บัณฑิตวิทยาลัย คณะ วิทยาลัย สถาบัน สํานกั ศูนย 

สวนราชการหรือหนวยงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมฐีานะเทียบเทาคณะ รวมท้ังการแบงสวนราชการ หรือหนวยงานของสวน

ราชการดังกลาว 

ลําดับ เร่ืองท่ีดําเนินการ การประชุมคร้ังท่ี วัน/เดือน/ป 

1 ขอความเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง การแบง

สวนราชการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ฉบับท่ี 2) 

 

10/2562 14 สิงหาคม 2562 

 

 

การปฏิบัติตามอํานาจและหนาที่ของสภามหาวิทยาลัย 

 

(6) อนุมัติการรับสถาบันการศึกษาชั้นสูงหรือสถาบันอ่ืนเขาสมทบในมหาวิทยาลัยหรือยกเลิกการสมทบ 

         ในรอบป พ.ศ. 2562 สภามหาวิทยาลยัไมมีการอนุมัติการรบัสถาบันการศึกษาช้ันสูงหรือสถาบันอ่ืนเขาสมทบใน

มหาวิทยาลยัหรือยกเลิกการสมทบ 

 

 

 

การปฏิบัติตามอํานาจและหนาที่ของสภามหาวิทยาลัย 

 

(7) พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาใหสอดคลองกบัมาตรฐานท่ีคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด 

ลําดับ เร่ืองท่ีดําเนินการ การประชุมคร้ังท่ี วัน/เดือน/ป 

1 ขอความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) 

1/2562 9 มกราคม 2562 

2 ขอความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิต

พืช (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) 

1/2562 9 มกราคม 2562 

3 ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสตูร จํานวน  

3 หลักสูตร 

2/2562 13 กุมภาพันธ 2562 
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(7) พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาใหสอดคลองกบัมาตรฐานท่ีคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด 

ลําดับ เร่ืองท่ีดําเนินการ การประชุมคร้ังท่ี วัน/เดือน/ป 

4 ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสตูร จํานวน  

2 หลักสูตร 

3/2562 13 มีนาคม 2562 

5 ขอความเห็นชอบการเปลีย่นแปลงอาจารยประจําหลักสูตรศลิปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาจีน (ฉบับป พ.ศ. 2558) (สมอ.08)   

8/2562 12 มิถุนายน 2562 

6 ขอความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและ

การสอน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)                           

3/2562 13 มีนาคม 2562 

7 ขอความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 4 ป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2562) จํานวน 10 หลักสูตร คณะครุศาสตร 

4/2562 27 มีนาคม 2562 

8 ขอความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

4/2562 27 มีนาคม 2562 

9 ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาท่ัวไป (ฉบับป พ.ศ. 2562) 4/2562 27 มีนาคม 2562 

10 ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตร จํานวน 2 

หลักสูตร ของคณะวิทยาการจัดการ ดังน้ี 

1. ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยประจํา สาขาวิชา

เศรษฐศาสตรการเงินการธนาคาร (ฉบับป พ.ศ. 2560) (สมอ.08)  

2. ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยประจําหลักสูตรบัญชี

บัณฑิต  (ฉบับป พ.ศ. 2559) (สมอ.08)  

5/2562 24 เมษายน 2562 

11 ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย

ประจําหลักสูตร จํานวน 2 หลักสูตร (ฉบับป พ.ศ. 2561) (สมอ. 08) และขอ

ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการเปดสอนในเลม มคอ. 2 

(ฉบับป พ.ศ. 2559) (สมอ.08) 

9/2562 10 กรกฎาคม 2562 

12 ขอความเห็นชอบการปดหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ

จัดการการเรียนรู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2556) แบบมีเง่ือนไข 

10/2562 14 สิงหาคม 2562 

13 ขอความเห็นชอบหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู (หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

10/2562 14 สิงหาคม 2562 

14 ขอความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร

การศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

11/2562 11 กันยายน 2562 

15 ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร จํานวน 2 

หลักสูตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

11/2562 11 กันยายน 2562 
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(7) พิจารณาใหความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาใหสอดคลองกบัมาตรฐานท่ีคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด 

ลําดับ เร่ืองท่ีดําเนินการ การประชุมคร้ังท่ี วัน/เดือน/ป 

16 ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และ

อาจารยประจําหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร (ฉบับป 

พ.ศ. 2562) (สมอ.08) 

12/2562 9 ตุลาคม 2562 

17 ขอความเห็นชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสน

ศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

12/2562 9 ตุลาคม 2562 

18 ขอความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2563)   

12/2562 9 ตุลาคม 2562 

19 ขอความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน (หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2563)   

12/2562 9 ตุลาคม 2562 

20 ขอความเห็นชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสน

ศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

15/2562 11 ธันวาคม 2562 

20 ขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย

ประจําหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส (หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2559) (สมอ.08) 

15/2562 11 ธันวาคม 2562 

21 ขอความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563) 

 

15/2562 11 ธันวาคม 2562 

 

การปฏิบัติตามอํานาจและหนาที่ของสภามหาวิทยาลัย 

 

(8) พิจารณาเสนอเร่ืองเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงต้ังและถอดถอนนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการ 

สภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ อธิการบดี ศาสตราจารย และศาสตราจารยพิเศษ 

ลําดับ เร่ืองท่ีดําเนินการ การประชุมคร้ังท่ี วัน/เดือน/ป 

1 พิจารณารายช่ือผูสมควรดํารงตําแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัย

ผูทรงคุณวุฒิ 

2/2562 13 กุมภาพันธ 2562 

2 ขอหารือเรื่องการครบวาระการดํารงตําแหนงของนายกสภามหาวิทยาลัย 

ราชภัฏพระนครศรอียุธยา                     

5/2562 24 เมษายน 2562 

3 ขอหารือเรื่องการครบวาระการดํารงตําแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัยจาก

คณาจารยประจํา 

5/2562 24 เมษายน 2562 
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(8) พิจารณาเสนอเร่ืองเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงต้ังและถอดถอนนายกสภามหาวิทยาลัย กรรมการ 

สภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ อธิการบดี ศาสตราจารย และศาสตราจารยพิเศษ 

ลําดับ เร่ืองท่ีดําเนินการ การประชุมคร้ังท่ี วัน/เดือน/ป 

4 พิจารณาคัดเลือกบุคคลตามบัญชีรายช่ือในขอ 9 (5) และหรือ ขอ 9 (6) เพ่ือ

เปนอธิการบดี 

7/2562 5 มิถุนายน 2562 

5 ขออนุมัติกําหนดตําแหนงและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ จาํนวน 

9 ราย (วาระลับ) 

7/2562 5 มิถุนายน 2562 

6 พิจารณาคัดเลือกผูสมควรดํารงตําแหนงนายกสภามหาวิทยาลัย (วาระลับ) 9/2562 10 กรกฎาคม 2562 

 

การปฏิบัติตามอํานาจและหนาที่ของสภามหาวิทยาลัย 

 

(9) แตงต้ังและถอดถอนรองอธิการบดี  คณบดี  ผูอํานวยการสถาบัน  ผูอํานวยการสํานักและผูอํานวยการศูนย หัวหนา

สวนราชการหรือหัวหนาหนวยงานท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีมีฐานะเทียบเทาคณะ ศาสตราจารยเกียรติคุณ รองศาสตราจารย  

รองศาสตราจารยพิเศษ ผูชวยศาสตราจารย และ ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ 

ลําดับ เร่ืองท่ีดําเนินการ การประชุมคร้ังท่ี วัน/เดือน/ป 

1 ขออนุมัติกําหนดตําแหนงและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

จํานวน 1 ราย (วาระลับ) 

1/2562 9 มกราคม 2562 

2 ขออนุมัติกําหนดตําแหนงและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

จํานวน 6 ราย (วาระลับ) 

3/2562 13 มีนาคม 2562 

3 ขออนุมัติกําหนดตําแหนงและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

จํานวน 5 ราย (วาระลับ) 

9/2562 10 กรกฎาคม 2562 

4 ขออนุมัติกําหนดตําแหนงและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ  

(วาระลับ) 

10/2562 14 สิงหาคม 2562 

5 ขออนุมัติการกําหนดตําแหนงและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย จํานวน 3 ราย 

11/2562 11 กันยายน 2562 

6 ขออนุมัติกําหนดตําแหนงและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ ตําแหนงรอง

ศาสตราจารย และตําแหนงผูชวยศาสตราจารย จํานวน 7 ราย 

14/2562 13 พฤศจิกายน 2562 

7 ขออนุมัติกําหนดตําแหนงและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ ตําแหนงรอง

ศาสตราจารย จํานวน 1 ราย และตําแหนงผูชวยศาสตราจารย จํานวน 2 ราย  

(วาระลับ) 

15/2562 11 ธันวาคม 2562 
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การปฏิบัติตามอํานาจและหนาที่ของสภามหาวิทยาลัย 

 

(10) แตงต้ังและถอดถอนประธานกรรมการและกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

         ในรอบป พ.ศ. 2562 สภามหาวิทยาลยัไมมีการแตงตั้งและถอดถอนประธานกรรมการและกรรมการสงเสรมิกิจการ

มหาวิทยาลยั 

 

 

การปฏิบัติตามอํานาจและหนาที่ของสภามหาวิทยาลัย 

 

(11) อนุมัติงบประมาณรายจายจากเงินรายไดของมหาวิทยาลัย 

ลําดับ เร่ืองท่ีดําเนินการ การประชุมคร้ังท่ี วัน/เดือน/ป 

1 ขออนุมัติ (ราง) กรอบวงเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา                    

8/2562 12 มิถุนายน 2562 

2 ขออนุมัติในหลักการเพ่ือยืมงบประมาณเงินคงคลัง งบประมาณ จํานวน 20,760,500 

บาท เพ่ือสํารองจายคาใชจายเงินอุดหนุนพนักงานมหาวิทยาลัย ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2562 

10/2562 14 สิงหาคม 2562 

3 ขออนุมัติงบประมาณเงินบํารุงการศึกษาคงคลัง งบประมาณจํานวน 

24,200,00 บาท เพ่ือดําเนินการตามภารกิจท่ีจําเปนและยุทธศาสตรใหมของ

มหาวิทยาลัย ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

11/2562 11 กันยายน 2562 

4 ขออนุมัติงบประมาณเงินบํารุงการศึกษาคงคลัง เพ่ือดําเนินการตาม

ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบประมาณ

จํานวน 20,942,000  บาท 

12/2562 9 ตุลาคม 2562 

5 ขออนุมัติงบประมาณเงินบํารุงการศึกษาคงคลัง  ครั้งท่ี 2  เพ่ือดําเนินการตาม

ยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  งบประมาณจํานวน 

1,758,000 บาท 

14/2562 13 พฤศจิกายน 2562 
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การปฏิบัติตามอํานาจและหนาที่ของสภามหาวิทยาลัย 

 

(12) ออกระเบียบและขอบังคับตาง ๆ  เกี่ยวกบัการบริหารการเงิน การจัดหารายไดและผลประโยชนจากทรัพยสินของมหาวิทยาลัย 

ท้ังนี้ โดยไมขัดหรือแยงกับกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวของ 

         ในรอบป พ.ศ. 2562 สภามหาวิทยาลยัไมมีการออกระเบียบและขอบังคบัตาง ๆ  เก่ียวกับการบรหิารการเงิน การจัดหารายได

และผลประโยชนจากทรัพยสินของมหาวิทยาลยั ท้ังน้ี โดยไมขัดหรือแยงกับกฎหมายหรือมตคิณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวของ 

 

 

การปฏิบัติตามอํานาจและหนาที่ของสภามหาวิทยาลัย 

 

(13) พิจารณาดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนใน

สถาบันอุดมศึกษา และตามท่ีคณะกรรมการขาราชการพลเรือนในสถาบัน อุดมศึกษามอบหมาย 

ลําดับ เร่ืองท่ีดําเนินการ 
การประชุมคร้ัง

ท่ี 
วัน/เดือน/ป 

1 ขออนุมัติผลการประเมินเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน ตําแหนงประเภท

วิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ ระดับชํานาญการ จํานวน 3 ราย  

6/2562 8 พฤษภาคม 2562 

2 ขอความเห็นชอบทะเบียนตําแหนงประเภทผูบริหาร สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา (ทบ.2) 

7/2562 5 มิถุนายน 2562 

3 ขออนุมัติผลการประเมินเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน ตําแหนงประเภท

วิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ ระดับชํานาญการ จํานวน 6 ราย (วาระลับ) 

8/2562 12 มิถุนายน 2562 

4 ขอความเห็นชอบลงนามในหนังสือมอบอํานาจคดีปกครองหมายเลขดําท่ี  

บ.68/2562 , คดีปกครองหมายเลขดําท่ี บ.70/2562  และคดีปกครอง

หมายเลขดําท่ี บ.71/2562 

9/2562 10 กรกฎาคม 2562 

5 ขออนุมัติผลการประเมินเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน ตําแหนงประเภท

วิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ ระดับชํานาญการ จํานวน 1 ราย 

11/2562 11 กันยายน 2562 

6 ขออนุมัติผลการประเมินเพ่ือแตงตั้งใหดํารงตําแหนงท่ีสูงข้ึน ตําแหนงประเภท

วิชาชีพเฉพาะหรือเช่ียวชาญเฉพาะ ระดับชํานาญการ จํานวน 5 ราย  

14/2562 13 พฤศจิกายน 2562 
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การปฏิบัติตามอํานาจและหนาที่ของสภามหาวิทยาลัย 

 

(14) แตงต้ังคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพ่ือพิจารณาและเสนอความเห็นในเร่ืองหนึ่งเร่ืองใด

หรือมอบหมายใหปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดอันอยูในอํานาจและหนาท่ีของสภามหาวิทยาลัย 

ลําดับ เร่ืองท่ีดําเนินการ การประชุมคร้ังท่ี วัน/เดือน/ป 

1 ขอความเห็นชอบ (ราง) คําสั่งแตงตั้งคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 

และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย   

2/2562 13 กุมภาพันธ 2562 

2 ขอความเหน็ชอบ (ราง) คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 5/2562 24 เมษายน 2562 

3 ขอความเห็นชอบรับรองรายช่ือคณะกรรมการสรรหาอธิการบด ี 5/2562 24 เมษายน 2562 

4 ขอความเห็นชอบ (ราง) คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการสรรหานายกสภา

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

6/2562 8 พฤษภาคม 2562 

5 ขอความเห็นชอบการแตงตั้งรักษาราชการแทนอธิการบดี  7/2562 5 มิถุนายน 2562 

6 ขอความเห็นชอบและพิจารณาสั่งการขอพิจารณารองทุกข ราย ผูชวย

ศาสตราจารย ดร.ชลธิชา แกวอนุชิต (วาระลับ) 

7/2562 5 มิถุนายน 2562 

7 ขอความเห็นชอบรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

8/2562 12 มิถุนายน 2562 

8 ขอความเห็นชอบและพิจารณาสั่งการขอพิจารณารองทุกข  ราย ผูชวย

ศาสตราจารย ดร.ชลธิชา แกวอนุชิต (วาระลับ) 

8/2562 12 มิถุนายน 2562 

9 ขอความเห็นชอบ (ราง) คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประเมินเพ่ือแตงตั้งบุคคล

สายสนับสนุนวิชาการใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน 

9/2562 10 กรกฎาคม 2562 

10 ขอความเห็นชอบ (ราง) คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคล

ประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.)   

9/2562 10 กรกฎาคม 2562 

11 ขอความเห็นชอบ (ราง) คําสั่งแกไขและเพ่ิมเติมคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุง

และยกรางกฎหมายของมหาวิทยาลัย 

9/2562 10 กรกฎาคม 2562 

12 ขอความเห็นชอบและพิจารณาสั่งการขอพิจารณารองทุกข ราย ผูชวย

ศาสตราจารย ดร.ชลธิชา แกวอนุชิต (วาระลับ) 

9/2562 10 กรกฎาคม 2562 

13 ขอความเห็นชอบรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของ

คณบดีและผูอํานวยการสถาบัน/สาํนัก มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรอียธุยา 

ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

10/2562 14 สิงหาคม 2562 

14 ขอความเห็นแตงตั้งกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสงเสริมกิจการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

10/2562 14 สิงหาคม 2562 

15 ขอความเห็นชอบแตงตั้ งคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ

ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 

10/2562 14 สิงหาคม 2562 
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(14) แตงต้ังคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดเพ่ือพิจารณาและเสนอความเห็นในเร่ืองหนึ่งเร่ืองใด

หรือมอบหมายใหปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดอันอยูในอํานาจและหนาท่ีของสภามหาวิทยาลัย 

ลําดับ เร่ืองท่ีดําเนินการ การประชุมคร้ังท่ี วัน/เดือน/ป 

16 ขอความเห็นชอบขอเสนอแนะตามลําดับความเรงดวนจากการรายงานผลการติดตาม 

ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณบดีและผูอํานวยการสถาบัน/สํานัก มหาวิทยาลัย

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561       

11/2562 11 กันยายน 2562 

17 ขอความเห็นชอบสภามหาวิทยาลัยมอบอํานาจใหนายกสภามหาวิทยาลัยแตงตั้ง

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิทําหนาท่ีอ่ืน 

14/2562 13 พฤศจิกายน 2562 

 

การปฏิบัติตามอํานาจและหนาที่ของสภามหาวิทยาลัย 
 

(15) พิจารณาและใหความเห็นชอบในเร่ืองท่ีเกี่ยวกับกิจการของมหาวิทยาลัยตามท่ีอธิการบดีหรือสภาวิชาการเสนอ และอาจ

มอบหมายใหอธิการบดีหรือสภาวิชาการปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใด อันอยูในอํานาจและหนาท่ีของสภามหาวิทยาลัยได 

ลําดับ เร่ืองท่ีดําเนินการ การประชุมคร้ังท่ี วัน/เดือน/ป 

1 ขอแกไขมติสภามหาวิทยาลยัฯ ครัง้ท่ี 13/2561  วันท่ี 12 ธันวาคม 

2561 ระเบียบวาระท่ี 4.5 และระเบียบวาระท่ี 4.6 

 

2/2562 13 กุมภาพันธ 2562 

2 ขอความเห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยธุยา  

วาดวย การจัดตั้งและบริหารศูนย 

บมเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ฉบับท่ี 2) 

พ.ศ. .... 

3/2562 13 มีนาคม 2562 

3 ขอความเห็นชอบแตงตั้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 8/2562 12 มิถุนายน 2562 

4 ขอความเห็นชอบรายงานขอเท็จจริงกรณีออกคําสั่งคณะวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีท่ี 209/2559 ลงวันท่ี 1 เมษายน 2559   

9/2562 10 กรกฎาคม 2562 

 

การปฏิบัติตามอํานาจและหนาที่ของสภามหาวิทยาลัย 

 

(16) สงเสริม สนับสนุนและแสวงหาวิธีการเพ่ือพัฒนาความกาวหนาของมหาวิทยาลัย ตลอดจนการปฏิบัติภารกิจรวมกับ

สถาบันอ่ืน 

ลําดับ เร่ืองท่ีดําเนินการ การประชุมคร้ังท่ี วัน/เดือน/ป 

1 ขอความเห็นชอบ (ราง) บันทึกความ  เขาใจระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา กับ Asia Euro University ประเทศกัมพูชา 

3/2562 13 มีนาคม 2562 
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การปฏิบัติตามอํานาจและหนาที่ของสภามหาวิทยาลัย 

 

(17) ปฏิบัติหนาท่ีอันเกี่ยวกับกจิการของมหาวิทยาลัยท่ีมิไดระบุใหเปนหนาท่ีของผูใดโดยเฉพาะ 

         ในรอบป พ.ศ. 2562 สภามหาวิทยาลยัไมมีการปฏิบัตหินาท่ีอันเก่ียวกับกิจการของมหาวิทยาลัยท่ีมไิดระบุใหเปนหนาท่ี

ของผูใดโดยเฉพาะ 
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มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ และการดําเนินการตามมติทีป่ระชุม ประจําป พ.ศ. 2562 

 

การดําเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งท่ี 1/2562 เม่ือวันพุธท่ี 9 

มกราคม 2562 โดยมีขอมูลรายละเอียดตามท่ีปรากฏในตาราง ดังตอไปนี้  
 

ระเบียบ  

 วาระ 
เรื่อง มติที่ประชุม/ขอเสนอแนะและขอสั่งการ ผลการปฏบิตัิงานตามมต ิ

4.1 ขอความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตร

บัณ ฑิต  ส าข า วิ ช าประ วั ติ ศาสตร  

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) 

เห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

ประวัติศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) โดย

ใหปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของกรรมการ

สภามหาวิทยาลัยและมอบหมายรองอธิการบดีฝาย

วิชาการตรวจสอบกอนสงไปยังสํานักงาน 

คณะกรรมการการอุดมศึกษา 

มหาวิทยาลัยไดแจงไปยังสํานักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษาเรียบรอยแลว 

 

4.2 ขอความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2562) 

เห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

เทคโนโลยีการผลิตพืช (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.

2562) โดยใหปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยและมอบหมายรอง

อธิการบดีฝายวิชาการตรวจสอบกอนสงไปยัง

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 

มหาวิทยาลัยไดแจงไปยังสํานักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษาเรียบรอยแลว 

 

4.3 ขอความเห็ นชอบ ( ร า ง )  ข อ บั ง คั บ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

วาดวย การบริหารงานบุคคลสําหรับ

พนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. .... 

เห็นชอบ (ร าง)  ขอบัง คับมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา วาดวย การบริหารงานบุคคล

สําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ....  โดยใหแกไข

ตามขอเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย

กอนเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามตอไป 

1. มหาวิทยาลัยไดแจงมติไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของ

เรียบรอยแลว 

2. มหาวิทยาลัยไดเสนอขอบังคับใหนายกลงนาม

เรียบรอยแลว เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562  

4.4 ขอความเห็นชอบ ( ร า ง )  “ ร ะ เ บี ย บ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยธุยา 

วาดวย การใชจ าย เงินคากิจกร รม

นักศึกษา พ.ศ. ....” 

เห็นชอบ (ราง) “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา วาดวย การ ใช จ า ย เ ง ินคา

กิจกรรมนักศึกษา พ.ศ. ....” 

1. มหาวิทยาลัยไดแจงมติไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของ

เรียบรอยแลว 

2. มหาวิทยาลัยไดเสนอระเบียบใหนายกลงนาม

เรียบรอยแลว เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562 

4.5 ขออนุมัติกําหนดตําแหนงและแตงต้ังใหดํารง

ตําแหนงทางวิชาการ จํานวน 1 ราย (วาระลับ) 

วาระลับ มหาวิทยาลัยไดแจงมติไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของ

เรียบรอยแลว 
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การดําเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งท่ี 2/2562 เม่ือวันพุธท่ี 13 

กุมภาพันธ 2562 โดยมีขอมูลรายละเอียดตามท่ีปรากฏในตาราง ดังตอไปนี้  
 

ระเบียบ  

 วาระ 
เรื่อง มติที่ประชุม/ขอเสนอแนะและขอสั่งการ ผลการปฏบิตัิงานตามมต ิ

4.1 ขออนุมัติใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา

ระดับปริญญาตรี  ประจําภาคเรียนที่  

1/2561 จํานวน 150 ราย 

อนุมัติใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา

ตรี ประจําภาคเรียนที่ 1/2561 จํานวน 150 ราย 

(ต้ังแตวันที่ 28 ธันวาคม 2561 ตามที่เสนอ) และ

มอบหมายมหาวิทยาลัยแกไขขอบังคับมหาวิทยาลัย

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย การจัดการศึกษา

ระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี พ.ศ. 2560 ตอไป 

 

มหาวิทยาลัยไดแจงไปยังสํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษาเรียบรอยแลว 

 

4.2 ขออนุมั ติใหปริญญาบัตรแก ผู สําเ ร็จ

การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจําภาค

เรียนที่ 1/2561  (คร้ังที่ 2) จํานวน 1 ราย   

อนุมัติใหปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา ประจําภาคเรียนที่ 1/2561  (คร้ังที่ 2) 

จํานวน 1 ราย  คือ นายพลวุฒิ  สะกิจ 

มหาวิทยาลัยไดแจงไปยังสํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษาเรียบรอยแลว 

 

4.3 ขอความเห็นชอบการเปล่ียนแปลง

อาจารยประจํ าห ลัก สูตร  จํ านวน  

3 หลักสูตร 

1. เห็นชอบเพิ่ม ผูชวยศาสตราจารยธาตรี มหันตรัตนเปน

อาจารยประจําหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  (ฉบับป

พ.ศ. 2560) (สมอ.08)  

2. เห็นชอบการเปล่ียนแปลงอาจารยประจําหลักสูตร

รั ฐ ป ร ะ ศ า ส น ศ า ส ต ร บั ณ ฑิ ต  ส า ข า วิ ช า 

รัฐประศาสนศาสตร (ฉบับป พ.ศ. 2560) (สมอ.08) จาก

เดิม ผูชวยศาสตราจารยธาตรี มหันตรัตน เปล่ียนเปน  

วาที่ ร.ต. บัณฑิต สุนทรวิกรานต 

3.  เห็นชอบการเปล่ียนแปลงอาจารยประจํา

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ

ปกครองทองถิ่น (ฉบับป พ.ศ. 2560) (สมอ.08) จากเดิม 

นายอัครวินท ศาสนพิทักษ เปล่ียนเปน  นางสาว

จินดา ธํารงอาจริยกุล 

 

 มหาวิทยาลัยไดแจงไปยังสํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษาเรียบรอยแลว 

 

4.4 ขอความเห็นชอบ (ราง) คําส่ังแตงต้ัง

คณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 

และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย   

เห็นชอบใหแต ง ต้ังคณะอนุกรรมการติดตาม 

ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  

ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ 

 

 

1. มหาวิทยาลัยไดแจงมติไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของ

เรียบรอยแลว 

2. มหาวิ ทยาลัยได เสนอคํา ส่ั งให นายกสภา

มหาวิทยาลัยลงนามเรียบรอยแลว เมื่อวันที่ 18 

กุมภาพันธ 2562 

4.5 ขอแกไขมติสภามหาวิทยาลัยฯ คร้ังที่ 

13/2561  วันที่  12 ธันวาคม 2561 

ระเบียบวาระที่ 4.5 และระเบียบวาระที่ 

4.6 

เห็นชอบการแกไขมติสภามหาวิทยาลัยฯ คร้ังที่ 

13/2561  วันท่ี 12 ธันวาคม 2561 ระเบียบวาระท่ี 

4.5 และ 4.6  

1. มหาวิทยาลัยไดแจงมติไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของ

เรียบรอยแลว 

2. มหาวิทยาลัยไดเสนอประกาศใหนายกลงนาม

เรียบรอยแลว เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ 2562 

4.6 ขออนุมัติใหปริญญากิตติมศักด์ิ ประจําป 

พ.ศ. 2559 - 2560  เปนกรณีพิ เศษ  

(วาระลับ) 

วาระลับ วาระลับ 
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ระเบียบ  

 วาระ 
เรื่อง มติที่ประชุม/ขอเสนอแนะและขอสั่งการ ผลการปฏบิตัิงานตามมต ิ

4.7 พิจารณารายชื่อผูสมควรดํารงตําแหนง

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

เห็นชอบรายชื่อผูสมควรดํารงตําแหนงกรรมการสภา

มหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 1 ราย  แทน

ตําแหนงที่วาง ไดแก ดร.ดวงภัค  ธนอัครภัทรกุล  

มหาวิทยาลัยไดแจงมติไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของ

เรียบรอยแลว 

 

 

การดําเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งท่ี 3/2562 เม่ือวันพุธท่ี 13 

มีนาคม 2562 โดยมีขอมูลรายละเอียดตามท่ีปรากฏในตาราง ดังตอไปนี้  
 

ระเบียบ  

 วาระ 
เรื่อง มติที่ประชุม/ขอเสนอแนะและขอสั่งการ ผลการปฏบิตัิงานตามมต ิ

4.1 ขออนุมัติใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา

ระดับปริญญาตรี  ประจําภาคเรียนที่  

2/2561 (คร้ังที่ 1) 

อนุมัติใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 

ประจําภาคเรียนที่ 2/2561 (คร้ังที่ 1) จํานวน 330 ราย 

มหาวิทยาลัยไดแจงไปยังสํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษาเรียบรอยแลว 

 

4.2 ขอความเห็นชอบการเปล่ียนแปลง

อาจารยประจํ าห ลัก สูตร  จํ านวน  

2 หลักสูตร 

1.  เห็นชอบการเปล่ียนแปลงอาจารยประจํา

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

วิศวกรรมการจัดการ (ฉบับป  พ .ศ .  2559 )  

(สมอ.08)  จากเดิมนางสาวศิรประภา ดีประดิษฐ 

เปล่ียนเปน นายพงศธร รักซอน   

2. เห็นชอบการเปล่ียนแปลงอาจารยประจําหลักสูตร

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนและสังคม 

(ฉบับปพ.ศ. 2560) (สมอ.08) จากเดิมนายคมลักษณ 

ไชยยะ เปล่ียนเปน นายชิดชัย สนั่นเสียง  

3. เห็นชอบปรับเพิ่มคุณวุฒิระดับปริญญาเอกของอาจารยใน

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนา

ชุมชนและสังคม  จํานวน 2 ราย  คือ  ผูชวย

ศาสตราจารย ดร.กานดา เตะขันหมาก ปรับเพิ่ม

คุณวุฒิระดับปริญญาเอกและปรับตําแหนงทาง

วิ ช า ก า ร  และนา งสาวนฤมล  อ นุ สนธิ์ พัฒน   

ปรับเพิ่มคุณวุฒิระดับปริญญาเอก 

อนึ่ง ที่ประชุมใหหนวยงานที่เกี่ยวของตรวจสอบ

ระดับคุณวุฒิและตําแหนงทางวิชาการของผูชวย

ศาสตราจารย ดร.ศศิปภา ทิพยประภา ในเอกสาร 

สมอ.08 ใหถูกตองครบถวนดวย 

มหาวิทยาลัยไดแจงไปยังสํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษาเรียบรอยแลว 

4.3 ขอความเห็นชอบ (ราง) บันทึกความ  

เข าใจระหว างมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศ รี อยุ ธ ย า  กั บ  Asia Euro 

University ประเทศกัมพูชา 

เห็นชอบ (ร า ง )  บันทึกความเข า ใจระหว า ง

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กับ Asia 

Euro University ประเทศกัมพูชา 

1. มหาวิทยาลัยไดแจงมติไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของ

เรียบรอยแลว 

2. มหาวิทยาลัยได เสนอรางบันทึกความเขาใจ

ระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา กับ 

Asia Euro University ป ร ะ เ ท ศ กั ม พู ช า  

ใหอธิการบดีลงนามเรียบรอยแลว 
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ระเบียบ  

 วาระ 
เรื่อง มติที่ประชุม/ขอเสนอแนะและขอสั่งการ ผลการปฏบิตัิงานตามมต ิ

4.4 ขอความเห็นชอบ (ราง) ประกาศสภา

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

เ ร่ื อ ง  ม า ต ร ฐ า น ก า ร ศึ ก ษ า ข อ ง

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

พ.ศ. 2562 

เห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา เร่ือง มาตรฐานการศึกษาของ

ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ พ ร ะ น ค ร ศ รี อ ยุ ธ ย า  

พ.ศ. 2562 

1. มหาวิทยาลัยไดแจงมติไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของ

เรียบรอยแลว 

2. มหาวิ ทยา ลั ย ได เ สนอประกาศให นายก 

สภาลงนามเรียบรอยแลว 

4.5 ขอความ เห็ นชอบ(ร า ง )  ประกาศ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

เร่ือง เกณฑและแนวทางการดําเนินการ

ยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษระดับ

บัณฑิตศึกษา 

มหาวิทยาลัยขอถอนวาระการพิจารณาเร่ืองขอความ

เห็ นชอบ (ร าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา เร่ือง เกณฑและแนวทางการ

ดําเนินการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษระดับ

บัณฑิตศึกษา  

มหาวิทยาลัยไดแจงมติไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของ

เรียบรอยแลว 

 

4.6 ขอความเห็นชอบ (ร า ง )  ระ เบียบ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

วาดวย การจัด ต้ังและบริหารศูนย 

บมเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. .... 

เห็ นชอบ (ร าง) ระเบี ยบมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา วาดวย การจัดต้ังและบริหารศูนย 

บมเพาะวิสาหกจิ มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยธุยา 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. .... 

1. มหาวิทยาลัยไดแจงมติไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของ

เรียบรอยแลว 

2.  มหาวิ ทยา ลั ย ได เสนอระเบี ยบให นายก 

สภามหาวิทยาลัยลงนามเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 

เรียบรอยแลว 

4.7 ขอความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตร 

มหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและ 

การสอน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2562)                           

มหาวิทยาลัยขอถอนวาระการพิจารณาเร่ืองขอความ

เห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

หลักสูตรและการสอน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

มหาวิทยาลัยไดแจงมติไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของ

เรียบรอยแลว 

 

4.8 ขออนุมัติกําหนดตําแหนงและแตงต้ังให

ดํารงตําแหนงทางวิชาการ จํานวน 6 ราย 

(วาระลับ) 

วาระลับ  มหาวิทยาลัยไดแจงมติไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของ

เรียบรอยแลว 

 

 

 

การดําเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งท่ี 4/2562 เม่ือวันพุธท่ี 27 

มีนาคม 2562 โดยมีขอมูลรายละเอียดตามท่ีปรากฏในตาราง ดังตอไปนี้  
 

ระเบียบ  

 วาระ 
เรื่อง มติที่ประชุม/ขอเสนอแนะและขอสั่งการ ผลการปฏบิตัิงานตามมต ิ

4.1 ขอความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตร

บั ณ ฑิ ต  4  ป  ( ห ลั ก สู ต ร ปรับปรุ ง  

พ.ศ. 2562) จํ านวน 10 หลั กสู ตร  

คณะครุศาสตร 

   เห็ นชอบห ลัก สูตรค รุศาสตรบัณฑิต  4  ป  

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) จํานวน 10 

หลักสูตร คณะครุศาสตร โดยที่ประชุมมอบหมาย

คณบดีคณะครุศาสตรและอาจารยผู รับผิดชอบ

หลักสูตรแกไขตามขอเสนอแนะของกรรมการสภา

มหาวิทยาลัยและตรวจสอบความถูกตองกอนสงไป

ยังสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

    โดยนายกสภามหาวิทยาลัยไดเพิ่มเติมวาการ

เห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตที่มหาวิทยาลัย

1.  มหาวิทยาลัยไดแจงมติไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของ

เรียบรอยแลว 

2. มหาวิทยาลัยไดแจงไปยังสํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษาเรียบรอยแลว 
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ระเบียบ  

 วาระ 
เรื่อง มติที่ประชุม/ขอเสนอแนะและขอสั่งการ ผลการปฏบิตัิงานตามมต ิ

เสนอคร้ังนี้พิจารณาไปกอนการแกไขกฎหมายสภา

วิชาชีพครูอาจมีปญหาในอนาคตไดหากกฎหมาย

ดังกลาวมิไดแกไขใหเสร็จส้ินกอนการผลิตบัณฑิต 

4.2 ขอความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2562) คณะมนุษยศาสตร

และสังคมศาสตร 

เห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี

ศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)  คณะ

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร โดยใหแกไขตาม

ขอเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัยกอน

สงไปยังสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

1.  มหาวิทยาลัยไดแจงมติไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของ

เรียบรอยแลว 

2. มหาวิทยาลัยไดแจงไปยังสํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษาเรียบรอยแลว 

 

4.3 ขอความเห็นชอบการปรับปรุงหมวด

วิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับป พ.ศ. 2562) 

เห็นชอบการปรับปรุงหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับป  

พ.ศ. 2562) โดยใหแกไขตามขอเสนอแนะของ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยกอนสงไปยังสํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษาตอไป 

 1.  มหาวิทยาลัยไดแจงมติไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของ

เรียบรอยแลว 

2. มหาวิทยาลัยไดแจงไปยังสํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษาเรียบรอยแลว 

 

 

 

การดําเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งท่ี 5/2562 เม่ือวันพุธท่ี 24 

เมษายน 2562 โดยมีขอมูลรายละเอียดตามท่ีปรากฏในตาราง ดังตอไปนี้  
 

ระเบียบ  

 วาระ 
เรื่อง มติที่ประชุม/ขอเสนอแนะและขอสั่งการ ผลการปฏบิตัิงานตามมต ิ

3.2 ขอหารือเร่ืองการครบวาระการดํารง

ตําแหนงของนายกสภามหาวิทยาลัย 

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา                     

มอบหมายสํานักงานอธิการบดีดําเนินการเพื่อให

ไ ด ม า ซ่ึ ง คณะ ก ร รม ก า ร ส ร รห า น า ย ก ส ภ า

มหาวิทยาลัยและเสนอรายชื่อใหสภามหาวิทยาลัย

เห็นชอบแตงต้ังตอไป 

1.  มหาวิทยาลัยไดแจงมติไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของ

เรียบรอยแลว 

2. มหาวิทยาลัยนํา (ราง) คําส่ังแตงต้ังเขาที่ประชุมสภา

มหาวิทยาลัยเดือนพฤษภาคม 2562 ตอไป 

3.3 ขอหารือเร่ืองการครบวาระการดํารง

ตําแหนงกรรมการสภามหาวิทยาลัยจาก

คณาจารยประจํา 

เห็นชอบแตงต้ังคณะกรรมการสรรหากรรมการสภา

มหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจําดังนี้   

1. นายจิรศักด์ิ ชุมวรานนท  ประธาน   

2. ผูชวยศาสตราจารยธาตรี มหันตรัตน  กรรมการ  

3. นายสุทัศน อูทอง  กรรมการ 

4. ผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี เลขานุการ 

 

1.  มหาวิทยาลัยไดแจงมติไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของ

เรียบรอยแลว 

2. มหาวิทยาลัยไดเสนอคําส่ังคณะกรรมการสรรหา

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารยประจํา

ใหนายกสภามหาวิทยาลัยลงนามเรียบรอยแลว เมื่อวันที่ 

30 เมษายน 2562 

 

4.1       ขอความเห็นชอบการเปล่ียนแปลงอาจารย

ประจําหลักสูตร จํานวน 2 หลักสูตร  

ของคณะวิทยาการจัดการ ดังนี ้

1. ขอความเห็นชอบการเปล่ียนแปลง

อาจารยประจํา สาขาวิชาเศรษฐศาสตร

1 .  เห็นชอบการเป ล่ียนแปลงอาจารยประจํา

หลักสูตร สาขาวิชาเศรษฐศาสตรการเงินการ

ธนาคาร (ฉบับป พ.ศ. 2560) (สมอ.08) จากเดิม 

นายศานติ เล็กมณี เปล่ียนเปน นายฉัตรชัย นิยะบุญ  

2. เร่ืองการเปล่ียนแปลงอาจารยประจําหลักสูตร

บัญชีบัณฑิต  (ฉบับป พ.ศ. 2559) (สมอ.08) ที่ประชุม

ใหตรวจสอบคุณสมบัติของ นางสาวสุภลัคน จงรักษ 

 1. มหาวิทยาลัยไดตรวจสอบคุณสมบัติของ 

นางสาวสุภลัคน จงรักษ ปรากฏวาเปนไปตาม

เกณฑ 

2.  มหาวิทยาลัยไดแจงมติไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของ

เรียบรอยแลว 

3. มหาวิทยาลัยไดแจงไปยังสํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษาเรียบรอยแลว 
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ระเบียบ  

 วาระ 
เรื่อง มติที่ประชุม/ขอเสนอแนะและขอสั่งการ ผลการปฏบิตัิงานตามมต ิ

การเ งินการธนาคาร (ฉบับป  พ .ศ. 

2560) (สมอ.08)  

2. ขอความเห็นชอบการเปล่ียนแปลง

อาจารยประจําหลักสูตรบัญชีบัณฑิต  

(ฉบับป พ.ศ. 2559) (สมอ.08)  

 

วาเปนไปตามเกณฑหรือไม หากตรวจสอบแลว

เปนไปตามเกณฑที่ประชุมเห็นชอบ 

 

 

4.2 ขอความเห็นชอบ (ร าง) คําส่ังแตงต้ัง

คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 

เห็นชอบ (ราง) คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 1.  มหาวิทยาลัยไดแจงมติไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของ

เรียบรอยแลว 

2. มหาวิทยาลัยไดเสนอคําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการ

บัณฑิต ศึกษา ใหนายกสภามหาวิทยาลัยลงนาม

เรียบรอยแลว เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 

 

4.3 ข อ คว าม เ ห็ น ชอบ รั บ รอ งร ายชื่ อ

คณะกรรมการสรรหาอธิการบดี 

เห็นชอบรับรองรายชื่อคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี 1.  มหาวิทยาลัยไดแจงมติไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของ

เรียบรอยแลว 

2. มหาวิทยาลัยไดเสนอคําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการ 

สรรหาอธิการบดีใหนายกสภามหาวิทยาลัยลงนาม

เรียบรอยแลว เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 

 

การดําเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งท่ี 6/2562 เม่ือวันพุธท่ี 8 

พฤษภาคม 2562 โดยมีขอมูลรายละเอียดตามท่ีปรากฏในตาราง ดังตอไปนี้  
 

ระเบียบ  

 วาระ 
เรื่อง มติที่ประชุม/ขอเสนอแนะและขอสั่งการ ผลการปฏบิตัิงานตามมต ิ

4.1 ขอความเห็นชอบ (ราง) คําส่ังแตงต้ัง

คณะกรรมกา รสรรหานายกสภา

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

เห็นชอบ (ราง) คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสรรหา

นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

1.  มหาวิทยาลัยไดแจงมติไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของ

เรียบรอยแลว 

2. มหาวิทยาลัยไดเสนอคําส่ังแตง ต้ังใหนายกสภา

มหาวิ ทยาลั ยลงนามเรี ยบร อยแล ว เมื่ อวั นที่   

8 พฤษภาคม 2562 

3. อยูระหวางการดําเนินการ 

4.2 ขออนุมัติผลการประเมินเพื่อแตงต้ังให

ดํารงตําแหนงสูงขึ้น ตําแหนงประเภท

วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับ

ชํานาญการ จํานวน 3 ราย (นางสาววีรวรรณ 

แตงทอง  นางสาวกาญจนพิชญา ภิญญา   

และนางสาวมาลัยรัก สระทองพูล) 

อนุมัติแตงต้ังบุคคลสายสนับสนุนวิชาการใหดํารง

ตําแหนงสูงขึ้น ตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือ

เชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชํานาญการ จํานวน 3 ราย 

ดังนี้ 

1. นางสาววีรวรรณ แตงทอง แตง ต้ังให ดํารง

ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ระดับชํานาญ

การ ทั้งนี้ ไมกอนวันที่ 9 เมษายน 2562 ซ่ึงเปน

วันที่ นางสาววีรวรรณ แตงทอง สงผลงานฉบับ

แกไขสมบูรณ เพื่อขอแตงต้ังใหดํารงตําแหนง 

1.  มหาวิทยาลัยไดแจงมติไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของ

เรียบรอยแลว 

2 .   ม ห า วิ ท ย า ลั ย ไ ด เ ส น อ คํ า ส่ั ง แ ต ง ต้ั ง 

ให อธิ การบดีลงนามเรี ยบร อยแล ว เมื่ อวั นที่   

15 พฤษภาคม 2562  

 

 



61 

 
ระเบียบ  

 วาระ 
เรื่อง มติที่ประชุม/ขอเสนอแนะและขอสั่งการ ผลการปฏบิตัิงานตามมต ิ

2. นางสาวกาญจนพิชญา ภิญญา แตงต้ังใหดํารง

ตําแหนงเจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ระดับชํานาญ

การ ทั้งนี้ ไมกอนวันที่ 13 มีนาคม 2562 ซ่ึงเปนวันที่

มหาวิทยาลัย (งานทรัพยากรบุคคล) รับคําขอการ

ประเมินเพื่อแตงต้ังใหดํารงตําแหนง  

3. นางสาวมาลัยรัก สระทองพูล แตงต้ังใหดํารง

ตําแหนงบุคลากร ระดับชํานาญการ ทั้งนี้ ไมกอน

วันที่ 13 มีนาคม 2562 ซ่ึงเปนวันท่ีมหาวิทยาลัย 

(งานทรัพยากรบุคคล) รับคําขอการประเมินเพื่อ

แตงต้ังใหดํารงตําแหนง 

 

การดําเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งท่ี 7/2562 เม่ือวันพุธท่ี 5 

มิถุนายน  2562 โดยมีขอมูลรายละเอียดตามท่ีปรากฏในตาราง ดังตอไปนี้  
 

ระเบียบ  

 วาระ 
เรื่อง มติที่ประชุม/ขอเสนอแนะและขอสั่งการ ผลการปฏบิตัิงานตามมต ิ

4.1 พิจารณาคัดเลือกบุคคลตามบัญชีรายชื่อ

ในขอ 9 (5) และหรือ ขอ 9 (6) เพื่อเปน

อธิการบดี  

เห็นชอบใหเสนอชื่อ รองศาสตราจารย ดร.ชูสิทธิ์  

ประดับเพ็ชร  เพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ 

แต ง ต้ั ง เป นอธิ ก า รบ ดีมหาวิทยา ลัยรา ชภั ฏ

พระนครศรีอยุธยาตอไป 

มหาวิทยาลัยไดแจงมติไปยังหนวยงานที่ เกี่ยวของ

เรียบรอยแลว 

 

 

4.2 ขอความเห็นชอบการแตงต้ังรักษาราชการ

แทนอธิการบดี  

เห็นชอบใหแตงต้ัง รองศาสตราจารย ดร.ชูสิทธิ์ ประ

ดับเพ็ชร  เปนผูรักษาราชการแทนอธิการบดี ทั้งนี้

ต้ังแตวันที่ 9  มิถุนายน  2562 เปนตนไป 

1.  มหาวิทยาลัยไดแจงมติไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของ

เรียบรอยแลว 

2. มหาวิทยาลัยไดเสนอคําส่ังแตง ต้ังใหนายกสภา

มหาวิ ทยาลั ยลงนามเรี ยบร อยแล ว เมื่ อวั นที่   

9 มิถุนายน 2562 

4.3 ขอความเห็นชอบทะเบียนตําแหนง

ประเภทผู บริหาร สั งกั ดมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ทบ.2) 

 

วาระลับ มหาวิทยาลัยไดแจงมติไปยังหนวยงานที่ เกี่ยวของ

เรียบรอยแลว 

 

4.4 ขออนุมัติกําหนดตําแหนงและแตงต้ังให

ดํารงตําแหนงทางวิชาการ จํานวน 9 ราย 

(วาระลับ) 

วาระลับ มหาวิทยาลัยไดแจงมติไปยังหนวยงานที่ เกี่ยวของ

เรียบรอยแลว 

 

4.5 ขอความเห็นชอบและพิจารณาส่ังการ

ขอพิจารณารองทุกข ราย ผูชวยศาสตราจารย 

ดร.ชลธิชา แกวอนุชิต (วาระลับ) 

วาระลับ  มหาวิทยาลัยไดแจงมติไปยังหนวยงานที่ เกี่ยวของ

เรียบรอยแลว 
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การดําเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งท่ี 8/2562 เม่ือวันพุธท่ี 12 

มิถุนายน  2562 โดยมีขอมูลรายละเอียดตามท่ีปรากฏในตาราง ดังตอไปนี้  
 

ระเบียบ  

 วาระ 
เรื่อง มติที่ประชุม/ขอเสนอแนะและขอสั่งการ ผลการปฏบิตัิงานตามมต ิ

4.1 ขอความเห็นชอบแตงต้ังรองอธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

1. เห็นชอบการแตงต้ังรองอธิการบดีมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา จํานวน 5 ราย ดังนี ้

1) ผูชวยศาสตราจารย ดร.กมลวรรณ วรรณธนัง 

2) ผูชวยศาสตราจารย ดร.กรองทิพย เนียมถนอม 

3) นายจิรศักด์ิ ชุมวรานนท 

4) ผูชวยศาสตราจารยธาตรี มหันตรัตน 

5) นายนพดล ปรางคทอง 

     ทั้งนี้ ต้ังแตบัดนี้เปนตนไป 

2. เห็นชอบการแตงต้ัง นายนพดล ปรางคทอง เปน

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ต้ังแตวันที่  12 

มิ ถุ นายน 2562  และให ปฏิ บั ติ หน าที่ ต้ั งแต 

การประชุมคร้ังนี ้

 

1. มหาวิทยาลัยไดแจงมติไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของ

เรียบรอยแลว 

2. มหาวิทยาลัยไดเสนอคําส่ังแตง ต้ังใหนายกสภา

มหาวิ ทยาลั ยลงนามเรี ยบร อยแล ว เมื่ อวั นที่   

12 มิถุนายน 2562 

 

 

4.2 ขออนุมัติใหปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษา ประจําภาคเรียนที่ 1/2561 

(2 ราย) และภาคเรี ยนที่  2/2561  

(4 ราย) รวมจํานวน  6 ราย 

อนุมัติใหปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา ประจําภาคเรียนที่ 1/2561  (2 ราย) และ

ภาคเรียนที่ 2/2561  (4 ราย) รวมจํานวน 6 ราย  

1.  มหาวิทยาลัยไดแจงมติไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของ

เรียบรอยแลว 

2. มหาวิทยาลัยไดแจงไปยังสํานักงานปลัดกระทรวง

การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม

เรียบรอยแลว 

4.3 ขอความเห็นชอบการเปล่ียนแปลงอาจารย

ประจาํหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาจีน (ฉบับป พ.ศ. 2558) 

(สมอ.08)   

เห็นชอบการเปล่ียนแปลงอาจารยประจําหลักสูตร

ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน (ฉบับป   

พ.ศ. 2558) (สมอ.08) จากเดิม Mrs.Wei Jingru 

เปล่ียนเปน นางสาวขวัญดาว  มาอยู 

1.  มหาวิทยาลัยไดแจงมติไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของ

เรียบรอยแลว 

2. มหาวิทยาลัยไดแจงไปยังสํานักงานปลัดกระทรวง

การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม

เรียบรอยแลว 

4.4 ขออนุมัติ (ราง) กรอบวงเงินงบประมาณ

รายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา                    

1.  อนุมัติ (ราง) กรอบวงเงินงบประมาณรายจาย 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา     

2.  ใหมหาวิทยา ลัย ดํา เนินการทบทวนเ ร่ือง 

ค าสาธารณูปโภคของส วนงานที่ มี ราย ได ให

เหมาะสมแยกมาตรไฟฟาและมาตรน้ําออกจาก

มหาวิทยาลัยตอไป          

1. มหาวิทยาลัยไดแจงมติไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของ

เรียบรอยแลว 

2. กองนโยบายและแผนไดแจงใหหนวยงานไดรับทราบ

กรอบวงเงินภาพรวมของมหาวิทยาลัยเรียบรอยแลว 

4.5 ขอความเห็นชอบรายงานผลการติดตาม 

ตรวจสอบ และประเมิ นผลงานของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

เห็นชอบรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน 

ผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ประจําปงบประมาณพ.ศ. 2561 โดยใหปรับปรุง

แก ไ ขต ามข อ เ สนอแนะของก รรมก ารสภา

มหาวิทยาลัยกอนจัดทําเปนรูปเลมเพื่อเผยแพร

ตอไป 

1. มหาวิทยาลัยไดแจงมติไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของ

เรียบรอยแลว 

2. อยูระหวางการจัดทํารูปเลมเพื่อเผยแพรตอไป 
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ระเบียบ  

 วาระ 
เรื่อง มติที่ประชุม/ขอเสนอแนะและขอสั่งการ ผลการปฏบิตัิงานตามมต ิ

4.6 ขออนุมัติผลการประเมินเพื่อแตงต้ังให

ดํารงตําแหนงสูงขึ้น ตําแหนงประเภท

วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับ

ชํานาญการ จํานวน 6 ราย (วาระลับ) 

วาระลับ มหาวิทยาลัยไดแจงมติไปยังหนวยงานที่ เกี่ยวของ

เรียบรอยแลว 

4.7 ขอความเห็นชอบและพิจารณาส่ังการ

ข อพิ จารณาร องทุ กข   ราย ผู ช วย

ศาสตราจารย  ดร.ชลธิชา แก วอนุชิต  

(วาระลับ) 

วาระลับ มหาวิทยาลัยไดแจงมติไปยังหนวยงานที่ เกี่ยวของ

เรียบรอยแลว 

 

การดําเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งท่ี 9/2562 เม่ือวันพุธท่ี 10  

กรกฎาคม  2562 โดยมีขอมูลรายละเอียดตามท่ีปรากฏในตาราง ดังตอไปนี้  
 

ระเบียบ  

 วาระ 
เรื่อง มติที่ประชุม/ขอเสนอแนะและขอสั่งการ ผลการปฏบิตัิงานตามมต ิ

4.1 พิจารณาคัดเลือกผูสมควรดํารงตําแหนง

นายกสภามหาวิทยาลัย (วาระลับ) 

เห็นชอบคัดเลือก นายอภิชาติ จีระวุฒิ เปนนายกสภา

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และมอบ

มหาวิทยาลัยนําความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณา

โปรดเกลาฯ แตงต้ังให ดํารงตําแหนงนายกสภา

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาตอไป 

1. มหาวิทยาลัยไดแจงมติไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของ

เรียบรอยแลว 

2. อยูระหวางการเตรียมเอกสารเสนอโปรดเกลาฯ แตงต้ัง 

4.2 ขออนุมัติใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา

ระดับปริญญาตรี  ประจําภาคเรียนที่  

2/2561 จํานวน 634 ราย  

อนุมัติใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 

ประจําภาคเรียนที่ 2/2561 จํานวน 634 ราย 

มหาวิทยาลัยไดแจงมติไปยังหนวยงานที่ เกี่ยวของ

เรียบรอยแลว 

 

4.3 ขอความเห็นชอบการเปล่ียนแปลงอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจํา

หลักสูตร จํ านวน 2 หลักสูตร (ฉบับป   

พ.ศ. 2561) (สมอ. 08) และขอความ

เห็นชอบการเปล่ียนแปลงรายละเอียด

การเปดสอนในเลม มคอ. 2 (ฉบับป  

พ.ศ. 2559) (สมอ.08) 

1. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายชื่อผูรับผิดชอบ

ห ล ัก ส ูต ร แ ล ะ อ า จ า ร ย ป ร ะ จํ า ห ล ัก ส ูต ร

สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุข

ศาสตร (ฉบับป พ.ศ. 2561) (สมอ.08)คือ ลําดับ

ที ่ 5  นางสาวว ีรภ ัทร  ภ ัทรก ุล   เป ลี ่ยนเปน 

นางสาวปฏิภาณี  ขันธโภค  

2. เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายชื่อผูรับผิดชอบ

หลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตร และปรับ

ตําแหนงทางวิชาการของหลักสูตรวิทยาศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม  (ฉบับ

ป พ.ศ. 2561) (สมอ.08) ดังน้ี 

ลําด ับที ่ 4 นางสาวประดินันท  เอี ่ยมสะอาด  

ข อ ป ร ับ เ พิ ่ม ตํ า แ ห น ง ท า ง ว ิช า ก า ร  เ ป น  

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประดินันท  เอี่ยมสะอาด 

ลําดับที่ 5 นางสาวปทิตตา  นาควงษ เปล่ียนเปน 

ผูชวยศาสตราจารยบังอร  บุญปน 

1. มหาวิทยาลัยไดแจงมติไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของ

เรียบรอยแลว 

2. มหาวิทยาลัยไดแจงไปยังสํานักงานปลัดกระทรวง

การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม

เรียบรอยแลว 
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ระเบียบ  

 วาระ 
เรื่อง มติที่ประชุม/ขอเสนอแนะและขอสั่งการ ผลการปฏบิตัิงานตามมต ิ

3. เห็นชอบการแกไขรายละเอียดการเปดสอนใน

เล ม  มคอ . 2  หล ัก ส ูต ร ว ิทย าศาสตรบ ัณฑ ิต 

สาขาว ิชาเกษตรศาสตร (ฉบับป พ .ศ.2559) 

(สมอ.08) จากภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2560 

เปน ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2559 

4.4 ขอความเห็นชอบ (ร าง) คําส่ั งแ ต ง ต้ั ง

คณะกรรมการประเมินเพื่อแตง ต้ัง

บุคคลสายสนับสนุนวิชาการใหดํารง

ตําแหนงสูงขึ้น 

เห็นชอบการแต ง ต้ั งคณะกรรมการประเมิน 

เพื่อแตงต้ังบุคคลสายสนับสนุนวิชาการใหดํารง

ตําแหนงสูงขึ้น โดยแตงต้ัง ผูชวยศาสตราจารยธาตรี 

มหันตรัตน เปน ประธานกรรมการ แทน นาย

จิรศักด์ิ ชุมวรานนท 

1.  มหาวิทยาลัยไดแจงมติไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของ

เรียบรอยแลว 

2. มหาวิทยาลัยไดเสนอคําส่ังแตง ต้ังใหนายกสภา

มหาวิ ทยาลั ยลงนามเรี ยบร อยแล ว เมื่ อวั นที่   

24 กรกฎาคม 2562 

4.5 ขอความเห็นชอบ (ราง) คําส่ังแตงต้ัง

คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํา

มหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.)   

เห็นชอบแตงต้ังคณะกรรมการบริหารงานบุคคล

ประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.)  ดังนี้ 

1) ผูชวยศาสตราจารยธาตรี มหันตรัตน  กรรมการ 

(รองอธิการบดีที่กํากับดูแลงานดานบริหาร) 

2) นายนพดล ปรางคทอง  กรรมการ 

(รองอธิการบดีที่ไดรับมอบหมาย) 

3) นายประพันธ แสงทองดี   กรรมการ 

(ผูแทนกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย

ประจํา) 

4) ผูชวยศาสตราจารย ดร.บริบูรณ ชอบทําดี   กรรมการ  

(ผูแทนกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย

ประจํา) 

1.  มหาวิทยาลัยไดแจงมติไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของ

เรียบรอยแลว 

2. มหาวิทยาลัยไดเสนอคําส่ังแตง ต้ังใหนายกสภา

มหาวิ ทยาลั ยลงนามเรี ยบร อยแล ว เมื่ อวั นที่   

24 กรกฎาคม 2562 

 

 

4.6 ขอความเห็นชอบ (ราง) คําส่ังแกไขและเพิ่มเติม

คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการ ปรับปรุงและยก

รางกฎหมายของมหาวิทยาลัย 

เห็นชอบแตงต้ัง  นายประพันธ แสงทองดี เปน 

คณะกรรมการปรับปรุงและยกรางกฎหมายของ

มหาวิทยาลัย แทน นายนพดล ปรางคทอง 

1. มหาวิทยาลัยไดแจงมติไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของ

เรียบรอยแลว 

2. มหาวิทยาลัยไดเสนอคําส่ังแตง ต้ังใหนายกสภา

มหาวิ ทยาลั ยลงนามเรี ยบร อยแล ว เมื่ อวั นที่   

19 กรกฎาคม 2562 

4.7 ขอความเห็นชอบการปดห ลักสูตร 

ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ

จัดการการเรียนรู (หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2556) แบบมีเง่ือนไข 

เห็นชอบการงดรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหา

บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการเรียนรู (หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2556) โดยใหหลักสูตรดูแลนักศึกษา

ที่ยังคงคางอยูในหลักสูตรใหสําเร็จการศึกษา 

1. มหาวิทยาลัยไดแจงมติไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของ

เรียบรอยแลว 

2. มหาวิทยาลัยไดแจงไปยังสํานักงานปลัดกระทรวง

การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม

เรียบรอยแลว 

4.8 ขอความเห็นชอบหลักสูตรประกาศนียบัตร

บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู (หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

เห็นชอบหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขา

วิชาชีพครู (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

1. มหาวิทยาลัยไดแจงมติไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของ

เรียบรอยแลว 

2. มหาวิทยาลัยไดแจงไปยังสํานักงานปลัดกระทรวง

การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม

เรียบรอยแลว 

3. มหาวิทยาลัยไดแจงไปยังสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา

เรียบรอยแลว 
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ระเบียบ  

 วาระ 
เรื่อง มติที่ประชุม/ขอเสนอแนะและขอสั่งการ ผลการปฏบิตัิงานตามมต ิ

4.9 ขออนุมัติกําหนดตําแหนงและแตงต้ังให

ดํารงตําแหนงทางวิชาการ จํานวน 5 ราย 

(วาระลับ) 

วาระลับ มหาวิทยาลัยไดแจงมติไปยังหนวยงานที่ เกี่ยวของ

เรียบรอยแลว 

4.10 ขอความเห็นชอบรายงานขอเท็จจริง

กรณีออกคําส่ังคณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีที่  209/2559 ลงวันที่  1 

เมษายน 2559   

วาระลับ มหาวิทยาลัยไดแจงมติไปยังหนวยงานที่ เกี่ยวของ

เรียบรอยแลว 

4.11 ขอความเห็นชอบและพิจารณาส่ังการ

ขอพิจารณารองทุกข ราย ผูชวยศาสตราจารย 

ดร.ชลธิชา แกวอนุชิต (วาระลับ) 

วาระลับ มหาวิทยาลัยไดแจงมติไปยังหนวยงานที่ เกี่ยวของ

เรียบรอยแลว 

4.12 ขอความเห็นชอบลงนามในหนังสือมอบ

อํ านาจคดีปกครองหมายเลขดํา ท่ี   

บ.68/2562 , คดีปกครองหมายเลขดําที่ 

บ.70/2562  และคดีปกครองหมายเลข

ดําที่ บ.71/2562 

วาระลับ มหาวิทยาลัยไดแจงมติไปยังหนวยงานที่ เกี่ยวของ

เรียบรอยแลว 

 

การดําเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งท่ี 10/2562 เม่ือวันพุธท่ี 14  

สิงหาคม  2562 โดยมีขอมูลรายละเอียดตามท่ีปรากฏในตาราง ดังตอไปนี้  
 

ระเบียบ  

 วาระ 
เรื่อง มติที่ประชุม/ขอเสนอแนะและขอสั่งการ ผลการปฏบิตัิงานตามมต ิ

3.1 ขออนุมัติกําหนดตําแหนงและแตงต้ังให

ดํารงตําแหนงทางวิชาการ (วาระลับ) 

วาระลับ มหาวิทยาลัยไดแจงมติไปยังหนวยงานที่ เกี่ยวของ

เรียบรอยแลว 

 

4.1 ขอความเห็นชอบรายงานผลการติดตาม 

ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณบดี

และ ผู อํ า น วยก ารสถาบั น / สํ านั ก 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561  

วาระลับ 1. มหาวิทยาลัยไดแจงมติไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของ

เรียบรอยแลว 

2.  คณะกรรมการติตตามฯ นําเสนอสรุปประเด็น

ขอเสนอแนะตอสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมคร้ังที่ 

11/2562 วันท่ี 11  กันยายน 2562 

 

4.2 ขออนุมั ติ ใหปริญญาบัตรแก ผู สํ าเร็จ

การศึกษาระดับปริญญาเอก จํานวน 1 ราย 

และระดับปริญญาโท  จํานวน 3 ราย รวม

ทั้งส้ิน 4 ราย 

อนุมั ติใหปริญญาบัตรแกผู สําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอก จํานวน 1 ราย ไดแก นายวีระ ทวีสุข  
และระดับปริญญาโท จํานวน 2 ราย ได แก นางสาว
ปทมา  พานแกว  และ นางสาวสุภัคจิรา ออนสัมฤทธิ์  
และมอบหมายมหาวิทยาลัยตรวจสอบ จํานวน 1 ราย 
ไดแก นายสิรภพ  บุญยืน   

1. มหาวิทยาลัยไดแจงมติไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของ

เรียบรอยแลว 

2.มหาวิทยาลัยไดแจงไปยังสํานักงานคณะกรรมการ

การอุดมศึกษาเรียบรอยแลว 
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ระเบียบ  

 วาระ 
เรื่อง มติที่ประชุม/ขอเสนอแนะและขอสั่งการ ผลการปฏบิตัิงานตามมต ิ

4.3 ขอความเห็ นชอบ (ร าง)  ข อบั ง คั บ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

วาดวย การสอบสวนพิจารณาเพื่อลงโทษ

ทางวินัย พ.ศ. ... 

เห็นชอบ ใหมีและใชขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา วาดวย การสอบสวนพิจารณา
เพื่อลงโทษทางวินัย พ.ศ. .... 

มหาวิทยาลัยไดแจงมติไปยังหนวยงานที่ เกี่ยวของ

เรียบรอยแลว  และอยูระหวางปรับปรุงแกไขกฎหมาย 

ที่เกี่ยวของ 

 

4.4 ขอความเห็ นแต ง ต้ั งกรรมการและ

เลขานุการคณะกรรมการสงเสริมกิจการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

เห็นชอบแตงต้ัง นายนพดล  ปรางคทอง รองอธิการบดี 

เปน กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสงเสริม

กิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา แทน 

รองศาสตราจารย ดร.ชูสิทธิ์  ประดับเพ็ชร 
 

1. มหาวิทยาลัยไดแจงมติไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของ

เรียบรอยแลว 

2. มหาวิทยาลัยได เสนอคําส่ังแตงต้ังใหนายก 

สภามหาวิทยาลัยลงนามเรียบรอยแลว เมื่อวันที่  

19  สิงหาคม 2562 

 

4.5 ขอความเห็นชอบแตงต้ังคณะอนุกรรมการ

ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน

ของมหาวิทยาลัย 

เห็นชอบใหแต ง ต้ั งคณะอนุกรรมการติดตาม 

ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 

ดังนี้ 

1. นายจิรศักด์ิ  ชุมวรานนท  ประธานอนุกรรมการ 

2. ผศ.ดร.กรองทิพย  เนียมถนอม รองประธาน

อนุกรรมการ 

3. ผศ.บุญไท  เจริญผล            อนุกรรมการ 

4. ผศ.วชิรา  ปูชตรีรัตน           อนกุรรมการ 

5. ผศ.ยุพิน  พวกยะ               อนกุรรมการ 

6. น.ส.เพลินตา  โมสกุล          อนกุรรมการ 

7. น.ส.สุธีรา  มูลดี        อนุกรรมการ 

8. นางอมรรัตน  อมรนาถ        อนุกรรมการ 
9. นางลักขณา  เตชวงษ           อนุกรรมการและ 

                                        เลขานุการ 

10. นางจิราพร  พัฒนธนกิจ      ผูชวยเลขานุการ 

11. น.ส.อุทุมพร  เอ็งวงษตระกูล   ผูชวยเลขานุการ

  

1. มหาวิทยาลัยไดแจงมติไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของ

เรียบรอยแลว 

2. มหาวิทยาลัยได เสนอคําส่ังแ ต ง ต้ั ง ใหนายก 

สภามหาวิทยาลัยลงนามเรียบรอยแลว เมื่อวันที่   

19  สิงหาคม 2562 

 

4.6 ขอความเห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เร่ือง การแบงสวน

ราชการภายในมหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ

พระนครศรีอยุธยา (ฉบับที่ 2) 

เห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัยราชภัพระนคร 

ศรีอยุ ธยา เร่ือง การแบ งส วนราชการภายใน

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ฉบับที่ 2)  

โดยใหมหาวิทยาลัยรับขอสังเกต ขอเสนอแนะไป

ดําเนินการตอไป 
 

1. มหาวิทยาลัยไดแจงมติไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของ

เรียบรอยแลว 

2. มหาวิ ทยาลั ยได เสนอประกาศให นายก 

สภามหาวิทยาลัยลงนามเรียบรอยแลว เมื่อวันที่   

19  สิงหาคม 2562 

 

4.7 ขออนุมัติในหลักการเพื่อยืมงบประมาณเงิน 

คงคลัง งบประมาณ จํานวน 20,760,500 บาท 

เพื่อสํารองจายคาใชจายเงินอุดหนุนพนักงาน

มหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562 

อนุมัติในหลักการใหมหาวิทยาลัยยืมงบประมาณเงิน 

คงคลัง จํานวน 13,000,000 บาท เพื่อเบิกสํารองจาย

ค า ใช จ ายเ งินอุดหนุนพนักงานมหาวิทยาลัย 

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2562  ในสวนที่ขาดไป

พลางกอน 

มหาวิทยาลัยไดแจงมติไปยังหนวยงานที่ เกี่ยวของ

เรียบรอยแลว 
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ระเบียบ  

 วาระ 
เรื่อง มติที่ประชุม/ขอเสนอแนะและขอสั่งการ ผลการปฏบิตัิงานตามมต ิ

4.8 ขอความเห็ นชอบ (ร าง)  ระเบี ยบ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

วาดวย เคร่ืองแบบและเคร่ืองแตงกาย

พนักงานมหาวิทยาลัยและผูทรงคุณวุฒิ 

พ.ศ. ... 

เห็นชอบระเบียบมหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยธุยา 

ว าดวย เคร่ืองแบบและเคร่ืองแตงกายพนักงาน

มหาวิทยาลัยและผูทรงคุณวุ ฒิ  พ.ศ...  ตามที่

มหาวิทยาลัยเสนอ 

 

1. มหาวิทยาลัยไดแจงมติไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของ

เรียบรอยแลว 

2. มหาวิ ทยาลัยได เสนอระเบี ยบใหนายกสภา

มหาวิ ทยาลั ยลงนามเรี ยบร อยแล ว เมื่ อวั นที่   

19  สิงหาคม 2562 

4.9 ขอความเห็ นชอบ (ร าง)  ข อบั ง คั บ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

วาดวย คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. ...  และขอ

ความเห็นชอบคําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการ

บริหารมหาวิทยาลัย 

เ ห็ น ช อ บ ข อ บั ง คั บ ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ

พระนครศรีอยุธยา วาดวย คณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. ...  และ

เห็นชอบแตงต้ังคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

1. มหาวิทยาลัยไดแจงมติไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของ

เรียบรอยแลว 

2. มหาวิ ทยาลั ยได เสนอข อบั งคั บให นายก 

สภามหาวิทยาลัยลงนามเรียบรอยแลว เมื่อวันที่   

19  สิงหาคม 2562 

3. มหาวิทยาลัยได เสนอคําส่ังแ ต ง ต้ั ง ใหนายก 

สภามหาวิทยาลัยลงนามเรียบรอยแลว เมื่อวันที่   

20  สิงหาคม 2562 

4.10 ขอความ เห็ นชอบ  ( ร า ง )  ข อบั ง คับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

วาดวย คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการ

สรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัย

ผูทรงคุณวุฒิ พ.ศ. ... 

เ ห็ น ช อ บ ข อ บั ง คั บ ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ

พระนครศรีอยุธยา วาดวย คุณสมบัติ หลักเกณฑ และ

วิธีการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 

พ.ศ. ...  โดยใหปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยกอนเสนอนายกสภา

มหาวิทยาลัยลงนาม 

1. มหาวิทยาลัยไดแจงมติไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของ

เรียบรอยแลว 

2. ระหว างกระบวนการเสนอขอบั งคับใหนายก 

สภามหาวิทยาลัยลงนามตอไป 

 

 

การดําเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งท่ี 11/2562 เม่ือวันพุธท่ี 11  

กันยายน  2562 โดยมีขอมูลรายละเอียดตามท่ีปรากฏในตาราง ดังตอไปนี้  
 

ระเบียบ  

 วาระ 
เรื่อง มติที่ประชุม/ขอเสนอแนะและขอสั่งการ ผลการปฏบิตัิงานตามมต ิ

3.2 ขอความเห็นชอบขอเสนอแนะตามลําดับ

ความเรงดวนจากการรายงานผลการ

ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน

ของคณบดีและผูอํานวยการสถาบัน/

สํ า นั ก  ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ

พระนครศรีอยุธยา ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2561       

เห็นชอบขอเสนอแนะตามลําดับความเรงดวนจาก 

การรายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน

ของคณบดีและผูอํานวยการสถาบัน/สํานัก มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจําป งบประมาณ  

พ.ศ. 2561  โดยมอบหมายใหมหาวิทยาลัยนําไปปรับใช

ประโยชนในการบริหารราชการในมหาวิทยาลัยตอไป 

มหาวิทยาลัยไดแจงผลการประชุมไปยังหนวยงานที่

เกี่ยวของเรียบรอยแลว 

4.1 ขอความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตร 

มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบ ริหาร

การศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2562) 

 

เห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

ก า รบ ริห า รก า ร ศึกษา  ( ห ลั ก สู ต รป รับ ป รุ ง  

พ.ศ. 2562) โดยใหปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ

ข อ ง ก ร ร ม ก า ร ส ภ า ม ห า วิ ท ย า ลั ย แ ล ะ 

สงให ศาสตราจารย ดร.ณรงคฤทธิ์  สมบัติสมภพ 

1. มหาวิทยาลัยไดแจงผลการประชุมไปยังหนวยงานที่

เกี่ยวของเรียบรอยแลว 

2. มหาวิทยาลัย แจงไปยังสํานักงานปลัดกระทรวง

การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม  

เรียบรอยแลว 
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ระเบียบ  

 วาระ 
เรื่อง มติที่ประชุม/ขอเสนอแนะและขอสั่งการ ผลการปฏบิตัิงานตามมต ิ

ตรวจสอบกอนนําสงสํานักงานปลัดกระทรวงการ

อุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 

4.2 ขอความเห็นชอบขอบังคับมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย การ

บ ริหารงานบุคคลสําหรับพนักงาน

มหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. ....   

เห็นชอบขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

วาดวย การบริหารงานบุคคลสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย 

(ฉบับท่ี 2)  พ.ศ. ....   

1. มหาวิทยาลัยไดแจงผลการประชุมไปยังหนวยงาน 

ที่เกี่ยวของเรียบรอยแลว 

2. มหาวิทยาลัยไดเสนอขอบังคับใหนายกสภามหาวิทยาลัย 

ลงนามเรียบรอยแลว เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562 

 

4.3 ขอความเห็นชอบขอบังคับมหาวิทยาลัย

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย การ

กําหนดมาตรฐานภาระงานทางวิชาการ

ของผู ดํารงตําแหนงอาจารย  ผูชวย

ศาสตราจารย รองศาสตราจารย และ

ศาสตราจารย  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. .... 

เ ห็ น ช อ บ ข อ บั ง คั บ ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ

พระนครศรีอยุธยา วาดวย การกําหนดมาตรฐาน

ภาระงานทางวิชาการของผูดํารงตําแหนงอาจารย 

ผูช วยศาสตราจารย  รองศาสตราจารย  และ

ศาสตราจารย  (ฉบับที่ 2) พ.ศ. .... โดยใหเพิ่มเติม

ขอ 6 ผูดํารงตําแหนงอาจารยตามขอเสนอแนะของ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยกอนเสนอนายก 

สภามหาวิทยาลัยลงนาม 

1. มหาวิทยาลัยไดแจงผลการประชุมไปยังหนวยงานที่

เกี่ยวของเรียบรอยแลว 

2. มหาวิ ทยาลั ยได เสนอข อบั งคั บให นายก 

สภามหาวิทยาลัยลงนามเรียบรอยแลว เมื่อวันที่  1 

ตุลาคม 2562 

4.4 ขอความเห็นชอบประกาศมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เร่ือง มาตรฐาน

ภาระงานทางวิชาการของผูดํารงตําแหนง

อาจารย  ผู ช วยศาสตราจารย  รอง

ศาสตราจารย และศาสตราจารย  พ.ศ. ... 

เ ห็ น ช อ บ ป ร ะ ก า ศ ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ

พระนครศรีอยุธยา เร่ือง มาตรฐานภาระงานทาง

วิ ชาการของผู ดํ ารงตํ าแหน งอาจารย  ผู ช วย

ศาสตราจารย รองศาสตราจารย และศาสตราจารย  

พ.ศ. ... โดยใหแกไขตามขอเสนอแนะของกรรมการ

สภามหาวิทยาลัยกอนเสนออธิการบดีลงนาม 

1. มหาวิทยาลัยไดแจงผลการประชุมไปยังหนวยงานที่

เกี่ยวของเรียบรอยแลว 

2. งานนิติการเสนออธิการบดีลงนาม เมื่อวันที่  26  

กันยายน  2562 

4.5 ขออนุมัติใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา

ระดับปริญญาตรี ภาคฤดูรอนประจําป

การศึกษา 2561 และประจําภาคเรียนที่ 

3/2561  จํานวน 115 ราย 

อนุมัติใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 

ภาคฤดูรอนประจําปการศึกษา 2561 และประจํา 

ภาคเรียนที่ 3/2561  จํานวน 115 ราย ทั้งนี้ ไมกอนวันที่

คณะกรรมการอนุมัติการประเมินผลการศึกษาเห็นชอบ  

ตามรายชื่อผู สําเร็จการศึกษาดังตอไปนี้   และให

ม ห า วิ ท ย า ลั ย ดํ า เ นิ น ก า ร ต าม ที่ ก ร ร มก า ร 

ผูทรงคุณวุฒิ (นางวราภรณ  สีหนาท) เสนอ 

1. มหาวิทยาลัยไดแจงผลการประชุมไปยังหนวยงานที่

เกี่ยวของเรียบรอยแลว 

2. นํ าเสนอเป นวาระสืบเนื่ อง ในการประชุ ม 

สภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 14/2562 วันที่ 13 พฤศจิกายน  

2562  

 

4.6 ขอความเห็นชอบการเปล่ียนแปลงอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตร จํานวน 2 หลักสูตร 

คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

  1. เห็นชอบการเปล่ียนแปลงอาจารย ผู รับผิดชอบ

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการปกครอง

ทองถิ่น (ฉบับป พ.ศ. ๒๕๖๐) (สมอ.๐๘) จากเดิม ผูชวย

ศาสตราจารย ดร.วิชชุกร  นาคธน และ ผูชวยศาสตราจารย 

ดร.อภิชาติ  พานสุวรรณ เปล่ียนเปน  รองศาสตราจารย  

ดร.อัจฉรา  หลอตระกูล และ นายพยัญชน  เอี่ยมศิลป 

  2. เห็นชอบการเปล่ียนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 

(ฉบั บป  พ .ศ .  ๒๕๖๐)  (สมอ .๐๘)  จากเ ดิ ม  

นายพยัญชน  เอี่ยมศิลป และ ผูชวยศาสตราจารย  

ดร.กมลวรรณ  วรรณธนัง  เปล่ียนเปน นายปฐมบุตร   

1. มหาวิทยาลัยไดแจงผลการประชุมไปยังหนวยงานที่

เกี่ยวของเรียบรอยแลว 

2. มหาวิทยาลัย แจงไปยังสํานักงานปลัดกระทรวง

การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม  

เรียบรอยแลว 
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ระเบียบ  

 วาระ 
เรื่อง มติที่ประชุม/ขอเสนอแนะและขอสั่งการ ผลการปฏบิตัิงานตามมต ิ

แกวสมนึก  และผูชวยศาสตราจารย ดร.อดิศร  ภูสาระ 

4.7 ขออนุมัติงบประมาณเงินบํารุงการศึกษา 

คงคลัง งบประมาณจํานวน 24,200,00 บาท 

เพื่อดําเนินการตามภารกิจที่จําเปนและ

ยุทธศาสตรใหมของมหาวิทยาลัย ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2563 

อนุมัติในหลักการงบประมาณเงินบํารุงการศึกษาคง

คลัง จํานวน 24,200,000 บาท เพื่อดําเนินการตาม

ภ า รกิ จ ที่ จํ า เ ป น แ ล ะ ยุ ท ธ ศ า ส ต ร ใ ห ม ข อ ง 

มหาวิ ทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  

และมอบหมายนายธวัชชัย   กิจ รัตนะกุล ให

คําปรึกษาแกคณะกรรมการบริหารงบประมาณและ

การเงินของมหาวิทยาลัย โดยใหจัดทําขอมูล

รายละเอียดโครงการ นําเสนอเปนวาระสืบเนื่องใน

เดือนตุลาคมตอไป 

1. มหาวิทยาลัยไดแจงผลการประชุมไปยังหนวยงานที่

เกี่ยวของเรียบรอยแลว 

2. นําเสนอขอมูลรายละเอียดโครงการ ในการประชุม 

สภามหาวิทยาลัย คร้ังที่ 12/2562 วันที่ 9  ตุลาคม  2562 

เปนวาระสืบเนื่อง 

4.8 ขออนุมั ติการกําหนดตําแหนงและ

แตงต้ังใหดํารงตําแหนงทางวิชาการ 

ตําแหนงผูชวยศาสตราจารย จํานวน  

3 ราย 

วาระลับ มหาวิทยาลัยไดแจงผลการประชุมไปยังหนวยงานที่

เกี่ยวของเรียบรอยแลว และออกคําส่ังที่ 931/2562 ลง

วันที่ 22  กันยายน 2562   

 

4.9 ขออนุมัติผลการประเมินเพื่อแตงต้ังใหดํารง

ตําแหนงสูงขึ้น ตําแหนงประเภทวิชาชีพ

เฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชํานาญ

การ จํานวน 1 ราย 

วาระลับ มหาวิทยาลัยไดแจงผลการประชุมไปยังหนวยงานที่

เกี่ยวของเรียบรอย และออกคําส่ังที่  927/2562  

ลงวันที่ 22 กันยายน  2562 

 

การดําเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งท่ี 12/2562 เม่ือวันพุธท่ี 9  

ตุลาคม  2562 โดยมีขอมูลรายละเอียดดังตอไปนี้  
 

ระเบียบ  

 วาระ 
เรื่อง มติที่ประชุม/ขอเสนอแนะและขอสั่งการ ผลการปฏบิตัิงานตามมต ิ

3.2 ขออนุมัติงบประมาณเงินบํารุงการศึกษาคง

คลัง เพื่อดําเนินการตามยุทธศาสตรของ

มหาวิ ทยา ลั ย  ประจํ าป งบประมาณ  

พ.ศ. 2563 งบประมาณจํานวน 20,942,000  

บาท 

อนุมั ติงบประมาณเงินบํารุงการศึกษาคงคลัง เพื่อ
ดําเนินการตามยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563  งบประมาณจํานวน 20,942,000  
บาท และในสวนที่ยังไมไดพิจารณาจํานวน 
3 ,258 ,000  บาท ให เสนอโครงการตอคณะ
กรรมการบริหารงบประมาณและการเงินกอน
เสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป 
 

มหาวิทยาลัยไดแจงผลการประชุมไปยังหนวยงาน

ที่เกี่ยวของเรียบรอยแลว  และไดเสนอบรรจุวาระ

เพื่อพิจารณาในระเบียบวาระที่ 4.6 ในการประชุม

คร้ังท่ี 14/2562 วันท่ี 13 พ.ย. 2562 

3.3 ขอความเห็นชอบใหสภามหาวทิยาลัยอนุมัติให

ปริญญาแก ผู สํ าเร็จการศึกษาตามวันท่ี

คณะกรรมการอนุมัติการประเมินผลการศึกษา

พิจารณาอนุมัติใหสําเร็จการศึกษา  

1. อ นุ มั ติ ใ น ห ลั ก ก า ร ใ ห ใ ช วั น ที่ ส ภ า

มหาวิทยาลัยอนุมัติใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา

ตรงกับวันที่คณะกรรมการอนุมัติการประเมินผล

การศึกษาอนุมัติใหสําเร็จการศึกษา 

2. อนุมัติในหลักการใหแตงต้ังคณะกรรมการ

อนุมัติการประเมินผลการศึกษา โดยเพิ่มหนาที่

อนุมัติใหสําเร็จการศึกษาใหชัดเจน 

1. มหาวิทยาลัยไดแจงผลการประชุมไปยัง

หนวยงานที่เกี่ยวของเรียบรอยแลว 

2.  กองบริการการศึกษาอยูระหวางกระบวนการ

เสนอคําส่ังแตงต้ังใหนายกสภามหาวิทยาลัยลงนาม 
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ระเบียบ  

 วาระ 
เรื่อง มติที่ประชุม/ขอเสนอแนะและขอสั่งการ ผลการปฏบิตัิงานตามมต ิ

 

4.1 ขออนุ มั ติ ใหป ริญญาบัตรแก ผู สํ า เ ร็ จ

การศึกษาระดับปริญญาเอก  จํานวน 2 

ราย และระดับปริญญาโท จํานวน 6 ราย 

รวมทั้งส้ิน 8 ราย 

การอนุมัติใหปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษา

ระดับปริญญาเอก  จํานวน 2 ราย และระดับ

ปริญญาโท จํานวน 6 ราย รวมทั้งส้ิน 8 ราย 

มอบหมายมหาวิทยาลัยนํากลับไปแกไขและให

นําเขาในคราวประชุมคร้ังตอไป 

1. มหาวิทยาลัยไดแจ งผลการประชุมไปยัง

หนวยงานที่เกี่ยวของเรียบรอยแลว สวนการบรรจุ

วาระ นั้น สํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาจะ

นําเสนอในการประชุมคร้ังตอไป 

 

4.2 ข อ คว า ม เ ห็ น ช อ บ ( ร า ง )  ข อ บั ง คั บ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วา

ดวย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. ... 

มอบหมายมหาวิ ทยาลัยนํ า (ร าง) ข อบั งคั บ

ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ พ ร ะ น ค รศ รี อ ยุ ธ ย า  

วาดวย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ. ...กลับไปแกไขและใหนําเสนอสภามหาวิทยาลัย 

ในประชุมคร้ังตอไป 

2. มหาวิทยาลัยไดแจงผลการประชุมไปยัง

หนวยงานที่เกี่ยวของเรียบรอยแลว 

 

4.3 ขอความเห็นชอบ (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัย 

ร าชภั ฏพระนครศ รีอยุ ธ ย า  ว า ด ว ย  

การสอบสวนพิจารณาเพื่อลงโทษทางวินัย 

(ฉบับที่ 3) พ.ศ. .... 

เห็ นชอบข อ บั ง คั บ ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ

พระนครศรีอยุธยา วาดวย การสอบสวนพิจารณา

เพื่อลงโทษทางวินัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. .... 

1. มหาวิทยาลัยไดแจงผลการ

ประชุมไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของ

เรียบรอยแลว 

2. งานนิ ติการอยูระหวางกระบวนการเสนอ 

ขอบังคับใหนายกสภามหาวิทยาลัยลงนาม 

4.4 ขอความเห็นชอบการเปล่ียนคํานําหนาชื่อใน

ใบแสดงผลการเรียนและใบรับรองคุณวุฒิ 

ของนักศึกษา รายนางชลิตา  เขียนบุญเจริญ 

เห็นชอบการเปล่ียนคํานําหนาชื่อในใบแสดงผล 

การเรียนและใบรับรองคุณวุฒิของนักศึกษา  จากเดิม 

คือ นางชลิตา  เขียนบุญเจริญ  เปล่ียนเปน 

นางสาวชลิตา  เขียนบุญเจริญ  

มหาวิทยาลัยไดแจ งผลการประชุมไปยัง

หนวยงานที่เกี่ยวของเรียบรอยแลว 

 

4.5 ขอความเห็นชอบการเปล่ียนแปลงอาจารย

ผูรับผิดชอบหลักสูตร และอาจารยประจํา

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

วิทยาศาสตร (ฉบับป พ.ศ. 2562) (สมอ.

08) 

เห็นชอบการเปล่ียนแปลงอาจารยผู รับผิดชอบ

หลักสูตรและอาจารยประจําหลักสูตรครุศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร (ฉบับป พ.ศ. ๒๕๖2) 

(สมอ.๐๘) จากเดิม นางสาวภัทรภร  พิกุลขวัญ 

เปล่ียนเปน  นางสาวภูษณิศา  สุวรรณศิลป 

1. มหาวิทยาลัยไดแจงผลการประชุมไปยัง

หนวยงานที่เกี่ยวของเรียบรอยแลว 

2. มหาวิ ทยา ลั ย  แจ ง ไปยั ง สํ านั กงาน

ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร 

วิจัยและนวัตกรรม  เรียบรอยแลว 

4.6 ขอความเห็นชอบและรับขอเสนอแนะรายงานผล 

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ

หลักสูตร และระดับคณะ  ปการศึกษา 2561 

      1. เห็นชอบรายงานผลการประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และระดับคณะ   

ปการศึกษา 2561 และรับขอเสนอแนะเพื่อเปน

แนวทางพัฒนา ปรับปรุงการดําเนินงานดานการ

ประกันคุณภาพการศึกษา ในปการศึกษา 2562 

ตอไป  

      2. กําหนดเปนหลักการใหหลักสูตรของ

มหาวิทยาลัยที่มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษา

อยูในระดับดีมาก  ตองขึ้นทะเบียนในฐานขอมูล

หลักสูตรที่มี คุณภาพและมาตรฐานตามกรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (TQR) 

มหาวิทยาลัยไดแจ งผลการประชุมไปยัง

หนวยงานที่เกี่ยวของเรียบรอยแลว 

 

4.7 ขอความเห็นชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร

มหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร  

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐ

ประศาสนศาสตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562)  

มอบหมายมหาวิทยาลัยนํากลับไปหารือรวมกับ

มหาวิทยาลัยไดแจ งผลการประชุมไปยัง

หนวยงานที่เกี่ยวของเรียบรอยแลว  สวนการ

ปรับปรุงหลักสูตรยังดําเนินการไมเรียบรอย และ
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ระเบียบ  

 วาระ 
เรื่อง มติที่ประชุม/ขอเสนอแนะและขอสั่งการ ผลการปฏบิตัิงานตามมต ิ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ไดแก รอง

ศาสตราจารย  ดร.จิ ราภา  วิ ทยาภิ รักษ   รอง

ศาสตราจารย ดร.เสนห  จุยโต และนายสุรพงษ  มาลี 

โดยประสานกับหนวยงานที่ผูทรงคุณวุฒิเสนอ  และ

นําเสนอในการประชุมคราวตอไป 

จะนําเสนอในการประชุมคร้ังตอไป 

 

4.8 

 

ขอความเห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2563)   

เห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

ภาษาอังกฤษ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓)  

โดยใหป รับปรุงแก ไขตามขอ เสนอแนะของ

กรรมการสภามหาวิทยาลัยกอนสงไปยังสํานักงาน

ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย

และนวัตกรรมตอไป    

1. มหาวิทยาลัยไดแจงผลการประชุมไปยัง

หนวยงานที่เกี่ยวของเรียบรอยแลว 

2. มหาวิทยาลัย แจงไปยังสํานักงาน 

ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร 

วิจัยและนวัตกรรม  เรียบรอยแลว 

4.9 ขอความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาการสอนภาษาจีน (หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2563)   

1. เห็นชอบหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

การสอนภาษาจีน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓)   โดย

ใหปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของกรรมการ

ส ภ า ม ห าวิ ท ย า ลั ยก อน ส ง ไ ป ยั ง สํ า นั ก ง าน

ปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและ

นวัตกรรมตอไป 

2. ใหจัดทําหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขา

การสอนภาษาญี่ปุน ตอไปดวย 

 

1. มหาวิทยาลัยไดแจงผลการประชุมไปยัง

หนวยงานที่เกี่ยวของเรียบรอยแลว 

2. มหาวิทยาลัย แจงไปยังสํานักงาน 

ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร 

วิจัยและนวัตกรรม  เรียบรอยแลว 

 

 

 รายงานขอมูลจากการดําเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งท่ี 

13/2562 (วาระพิเศษ)  เม่ือวันอังคารท่ี 22  ตุลาคม  2562 โดยมีขอมูลรายละเอียดดังตอไปนี้ 
  

ระเบียบ  

 วาระ 
เรื่อง 

มติที่ประชุม/ขอเสนอแนะ 

และขอสั่งการ 
ผลการปฏบิตัิงานตามมต ิ

3.2 ขอความเห็นชอบแตงต้ังรองอธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

1. แตงต้ังรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พระนครศรีอยุธยา จํานวน 5 ราย ดังนี ้

1)  ผูชวยศาสตราจารย ดร.กมลวรรณ วรรณธนัง 

2)  ผูชวยศาสตราจารย ดร.กรองทิพย เนียมถนอม 

3)  นายจิรศักด์ิ ชุมวรานนท 

4)  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธาตรี มหันตรัตน 

5)  นายนพดล ปรางคทอง  

ทั้งนี้ ต้ังแตวันที่ไดรับสําเนาหนังสือแตงต้ัง

อธิการบดีจากสํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 

2. การใดที่สภามหาวิทยาลัยเคยอนุมัติ

หรือเห็นชอบแตงต้ังรองอธิการบดีคนหนึ่งคนใด 

1. มหาวิทยาลัยไดแจ งผลการประชุมไปยัง

หนวยงานที่เกี่ยวของเรียบรอยแลว 

2. มหาวิทยาลัยได รับสําเนาหนังสือแตงต้ัง

อธิการบดีจากสํานักงานปลัดกระทรวงการ

อุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม เมื่อ

วันที่ 24 ตุลาคม 2562 และเสนอคําส่ังใหนายก

สภามหาวิทยาลัยลงนามเรียบรอยแลวเมื่อวันที่ 

24 ตุลาคม  2562 
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ระเบียบ  

 วาระ 
เรื่อง 

มติที่ประชุม/ขอเสนอแนะ 

และขอสั่งการ 
ผลการปฏบิตัิงานตามมต ิ

ปฏิบัติหนาที่ใดหนาที่หนึ่ง ในคณะกรรมการชุดตาง ๆ 

ต้ังแตการพิจารณาในคราวประชุมคร้ังที่ 8/2562 

เปนตนมา ใหรองอธิการบดีคนนั้นดํารงตําแหนงที่

ไดรับการแตงต้ังนั้นตอไป 

4.1 ขอความ เห็ นชอบ  (ร าง) ขอบั งคับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วา

ดวย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. ....   

(ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

วาดวย การจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ. ....  มอบหมายมหาวิทยาลัยนํากลับไปทบทวนและ

ปรับปรุ งแก ไขตามความเห็ นของกรรมการสภา

มหาวิทยาลัยและใหนําเขาในคราวประชุมคร้ังตอไป 

มหาวิทยาลัยไดแจงผลการประชุมไปยังหนวยงานที่

เกี่ยวของเรียบรอยแลว  ซ่ึงขณะนี้ยังดําเนินการไม

เรียบรอย 

 

 
 

การดําเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งท่ี 14/2562 เม่ือวันพุธท่ี 13  

พฤศจิกายน  2562 โดยมีขอมูลรายละเอียดดังตอไปนี้  
 

ระเบียบ  

 วาระ 
เรื่อง 

มติที่ประชุม/ขอเสนอแนะ 

และขอสั่งการ 
ผลการปฏบิตัิงานตามมต ิ

4.1 ขออนุมัติใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา

ระดับปริญญาตรีภาคฤดูรอน  ประจําป

การศึกษา 2561 และประจําภาคเรียน 

ที่ 3/2561  (คร้ังที่ 2)  จํานวน 76 ราย  

อนุมัติใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
ภาคฤดูรอนประจําปการศึกษา 2561 และประจําภาค
เรียนที่ 3/2561  (คร้ังที่ 2)  จํานวน 76 ราย 

 

มหาวิทยาลัยไดแจงผลการประชุมไปยังหนวยงาน

ที่เกี่ยวของเรียบรอยแลว 

4.2 ขอความเห็นชอบแผนประมาณการจํานวนเงิน

และจํานวนนิสิต นักศึกษาพิการ ที่จะขอรับ

การอุดหนุนทางการศึกษา ประจําปการศึกษา 

2563 

เห็นชอบแผนประมาณการจํานวนเงินและจํานวน 

นัก ศึกษาพิการ ที่ จะขอ รับการอุดหนุนทาง

การศึกษา ประจําปการศึกษา 2563 โดยกําหนด

จํานวนในการรับนักศึกษาพิการ 100 คน และให

มหาวิทยาลัยมอบหมายทุกคณะพิจารณาแผน

ประมาณการจํานวนเงินและจํานวนนักศึกษาพิการ

ใหเหมาะสม                    

1. มหาวิทยาลัยไดแจงผลการประชุมไปยัง

หนวยงานที่เกี่ยวของเรียบรอยแลว 

 

4.3 ขอคว าม เห็ นชอบ  ( ร า ง )  ข อบั ง คั บ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

วาดวย คุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการ

ไดมาของกรรมการสภามหาวิทยาลัยจาก

คณาจารยประจํา พ.ศ. .... 

เ ห็ น ช อ บ ข อ บั ง คั บ ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ

พระนครศรีอยุธยาวาดวย คุณสมบัติ หลักเกณฑ 

และวิธีการไดมาของกรรมการสภามหาวิทยาลัย

จากคณาจารยประจํา พ.ศ. .... โดยใหเพิ่มคํานิยาม 

“นายกสภามหาวิทยาลัย” ในขอที่ 4 ของขอบังคับ 

2. มหาวิทยาลัยไดแจงผลการประชุมไปยัง

หนวยงานที่เกี่ยวของเรียบรอยแลว 

2. มหาวิทยาลัยได เสนอขอบังคับใหนายก 

สภามหาวิทยาลัยลงนามเรียบรอยแลว เมื่อวันที่ 

28 พฤศจิกายน  2562 

4.4 ข อ คว า ม เ ห็ น ชอ บ  ( ร า ง )  ร ะ เ บี ยบ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วา

ดวย การบริหารโรงเรียนสาธิต สังกัด

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. ....  

เ ห็ น ช อ บ ร ะ เ บี ย บ ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ

พระนครศรีอยุธยา วาดวย การบริหารโรงเรียนสาธิต 

สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ฉบับ 

ที่ 2) พ.ศ. ....  

 

1. มหาวิทยาลัยไดแจงผลการประชุมไปยัง

หนวยงานที่เกี่ยวของเรียบรอยแลว 

2. มหาวิทยาลัยไดเสนอระเบียบใหนายกสภา

มหาวิทยาลัยลงนามเรียบรอยแลว เมื่อวันที่ 28 

พฤศจิกายน  2562 
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ระเบียบ  

 วาระ 
เรื่อง 

มติที่ประชุม/ขอเสนอแนะ 

และขอสั่งการ 
ผลการปฏบิตัิงานตามมต ิ

4.5 ขอความเห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัย

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย การจายเงิน

สวัสดิการคารักษาพยาบาลใหกับบุคลากร

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. ... 

เ ห็ น ช อ บ ร ะ เ บี ย บ ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ

พระนครศรีอยุธยา วาดวย การจายเงินสวัสดิการ

คารักษาพยาบาลใหกับบุคลากรมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. .... 

1. มหาวิทยาลัยไดแจงผลการประชุมไปยัง

หนวยงานที่เกี่ยวของเรียบรอยแลว 

2. มหาวิทยาลัยไดเสนอระเบียบใหนายกสภา

มหาวิทยาลัยลงนามเรียบรอยแลว เมื่อวันที่ 28 

พฤศจิกายน  2562 

4.6 ขออนุมัติงบประมาณเงินบํารุงการศึกษาคงคลัง  

คร้ังที่  2  เพื่อดําเนินการตามยุทธศาสตร

มหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563  

งบประมาณจํานวน 1,758,000 บาท 

 

อนุมัติงบประมาณเงินบํารุงการศึกษาคงคลัง เพื่อ

ดําเนินการตามยุทธศาสตรมหาวิทยาลัย ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2563 (เพิ่มเติม) จํานวน 

1,758,000 บาท โดยเปนการอนุมัติโครงการใหม

จํ านวน  2  โครงการ  ได แก  โครงการพัฒนา

มหาวิทยาลัยสู การเปน Smart University แ ละ 

โครงการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ

ราชภัฏวิจัย คร้ังที่ 6 ทั้งนี้ ใหอยูภายในกรอบ

วงเงินงบประมาณที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติ ใน

การประชุม คร้ังที่ 12/2562 เมื่อวันที่ 9  ตุลาคม 

2562 

1. มหาวิทยาลัยไดแจงผลการประชุมไปยัง

หนวยงานที่เกี่ยวของเรียบรอยแลว 

2. กองนโยบายและแผนแจงหนวยงานที่ไดรับ

อนุมัติโครงการบันทึกโครงการในระบบบริหาร

งบประมาณและการเ งิ น (ระบบบั ญชี   

3 D ) เรียบรอยแลว และดําเนินงานตามแผน

โครงการตอไป 

 

4.7 ขอความเห็นชอบสภามหาวทิยาลัยมอบอํานาจให

นายกสภามหาวิทยาลัยแตงต้ังกรรมการสภา

มหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิทําหนาที่อื่น 

เห็นชอบมอบอํานาจใหนายกสภามหาวิทยาลัย

แตงต้ังกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิทํา

หนาที่อื่นตามหนังสือสํานักงานปลัดกระทรวงการ

อุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ที่ อว 

0233.1(1.20)/ว740 และเมื่อแตงต้ังใหกรรมการ

สภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิปฏิบัติหนาที่ใดให

รายงานสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบตอไป 

มหาวิทยาลัยไดแจ งผลการประชุมไปยัง

หนวยงานที่เกี่ยวของเรียบรอยแลว 

 

4.8 ขออนุมัติกําหนดตําแหนงและแตงต้ังใหดํารง

ตําแหนงทางวิชาการ ตําแหนงรองศาสตราจารย 

และตําแหนงผูชวยศาสตราจารย จํานวน 7 ราย  

(วาระลับ) มหาวิทยาลัยไดแจ งผลการประชุมไปยัง

หนวยงานท่ี เกี่ ยวของเรียบรอยแลว และ

มหาวิทยาลัยไดออกคําส่ังที่ 1206/2562 ลงวันที่ 

26 พ.ย. 2562 จํ านวน 1 ราย  คําส่ั งที่  

1207/2562 ลงวันที่ 26 พ.ย. 2562 จํานวน 1 

ราย  และคําส่ังที่ 1208/2562 ลงวันที่ 26 พ.ย. 

2562  จํานวน 5 ราย 

4.9 ขออนุมัติผลการประเมินเพื่อแตงต้ังให ดํารง

ตําแหนงที่สูงขึ้น ตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ

หรือเชี่ ยวชาญเฉพาะ ระดับชํ านาญการ  

จํานวน 5 ราย  

 

(วาระลับ) มหาวิทยาลัยไดแจ งผลการประชุมไปยัง

หนวยงานที่เกี่ยวของเรียบรอยแลว และออก

คําส่ังท่ี 1205/2562 ลงวันท่ี 26 พ.ย. 2562 

จํานวน 5 ราย   
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การดําเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัย  ครั้งท่ี 15/2562 เม่ือวันพุธท่ี 11  

ธันวาคม  2562 โดยมีขอมูลรายละเอียดดังตอไปนี้  
 

ระเบียบ 

วาระ 
เรื่อง 

มติที่ประชุม/ขอเสนอแนะ 

และขอสั่งการ 
ผลการปฏบิตัิงานตามมต ิ

3.2 ขออนุมัติใหปริญญาแกผูสําเร็จการศึกษา

ระดับปริญญาเอกจํานวน 2 ราย และ

ระดับปริญญาโท จํานวน 6 ราย รวม

ทั้งส้ิน 8 ราย 

อนุมัติใหปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาเอก  จํานวน 2 ราย และระดับปริญญาโท จํานวน 
6 ราย รวมทั้งส้ิน 8 ราย 
 

มหาวิทยาลัยไดแจงผลการประชุมไปยังหนวยงาน

ที่เกี่ยวของเรียบรอยแลว 

3.3 ขอความเห็นชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร

มหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 

(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) 

เห็นชอบหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร  (หลักสูตรปรับปรุง  

พ.ศ. 2562) 

1. มหาวิทยาลัยไดแจงผลการประชุมไปยัง

หนวยงานที่เกี่ยวของเรียบรอยแลว 

2. มหาวิทยาลัย แจงไปยังสํานักงานปลัดกระทรวง

การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม  

เรียบรอยแลว 

 

3.4 

 

 

 

ขอความเห็นชอบ (ราง) ระเบียบวาดวยการ

บริหารงานโรงเรียนสาธิตและระเบียบ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  

วาดวย การบริหารโรงเรียนสาธิต สังกัด

มหาวิทยาลัยราชภัพระนครศรีอยุธยา 

เห็นชอบใหปรับแกไขขอ 10 (8) และ ขอ 25 ของ

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภฏัพระนครศรีอยธุยา วาดวย 

การบริหารโรงเรียนสาธิต สังกัดมหาวทิยาลัยราชภฏั

พระนครศรีอยุธยา ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ และให

มหาวิทยาลัยเรงรัดการออกระเบยีบ ประกาศที่

เกี่ยวของกบัการบริหารการเงินและพัสดุของโรงเรียน

สาธิตทั้ง 3 แหงโดยเร็ว 

1. มหาวิทยาลัยไดแจงผลการประชุมไปยัง

หนวยงานที่เกี่ยวของเรียบรอยแลว 

2. นายกสภามหาวิทยาลัยลงนามระเบียบ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย 

การบริหารโรงเรียนสาธิตฯ (ฉบับที่ 3) เรียบรอย

แลว เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2563  

4.1 

 

 

 

ขออนุมัติใหประกาศนยีบัตรบัณฑิตแก

ผูสําเร็จการศึกษา หลักสูตรประกาศนยีบัตร

บัณฑิต  สาขาวิชาชพีครู ประจําภาคเรียนที่ 

1/2562 จํานวน 74 ราย 

อนุมั ติ ใหประกาศนียบัตรบัณฑิตแก ผู สํ า เ ร็ จ

การศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต  สาขา

วิชาชีพครู ประจําภาคเรียนที่ 1/2562  ต้ังแตวันที่

คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาใหความเห็นชอบ เมื่อ

วันที่  31  ตุลาคม  2562   จํานวน 74 ราย  

มหาวิทยาลัยไดแจงผลการประชุมไปยังหนวยงาน

ที่เกี่ยวของเรียบรอยแลว 

 

4.2 ขอความเห็นชอบการเปล่ียนแปลงอาจารย

ผู รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารยประจํา

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการ

จัดการโลจิสติกส (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2559) (สมอ.08) 

เห็นชอบการเปล่ียนแปลงอาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร 

และอาจารยประจําหลักสูตรบริหารธุรกจิบณัฑิต 

สาขาวิชาการจดัการโลจิสติกส (หลักสูตรปรับปรุง  

พ.ศ. 2559) (สมอ. 08) จากเดิม นางสาวสินนีาถ   

วีระสวสัด์ิ เปล่ียนเปน  นางศุภลักษณ  ศรีวไิลย 

2. มหาวิทยาลัยไดแจงผลการประชุมไปยัง

หนวยงานที่เกี่ยวของเรียบรอยแลว 

2. มหาวิทยาลัย แจงไปยังสํานักงานปลัดกระทรวง

การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม  

เรียบรอยแลว 

4.3 ขอความเห็นชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร (หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2563) 

 

ใหนําหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

วิทยาการคอมพวิเตอร  (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2563)  กลับไปปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ

ของกรรมการสภามหาวิทยาลัย และนําเสนอสภา

มหาวิทยาลัยในการประชุมคราวตอไป 

มหาวิทยาลัยไดแจ งผลการประชุมไปยัง

หนวยงานที่เกี่ยวของเรียบรอยแลว 
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ระเบียบ 

วาระ 
เรื่อง 

มติที่ประชุม/ขอเสนอแนะ 

และขอสั่งการ 
ผลการปฏบิตัิงานตามมต ิ

4.4 ขอความเห็นชอบและรับขอเสนอแนะรายงานผล

การประเมิ นคุณภาพการศึกษาภายใน  

ปการศึกษา 2561  ระดับมหาวิทยาลัย และ

รายงานผลตามมาตรฐานอุดมศึกษา มหาวิทยาลัย

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ปการศึกษา 2561 

เห็นชอบรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายใน ปการศึกษา 2561  ระดับมหาวิทยาลัยและ

รายงานผลตามมาตรฐานอุดมศึกษา มหาวิทยาลัย 

ราชภฏัพระนครศรีอยธุยา ปการศึกษา 2561 และรับ

ขอเสนอแนะจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยสูการ

ปฏิบัติตอไป 

มหาวิทยาลัยไดแจ งผลการประชุมไปยัง

หนวยงานที่เกี่ยวของเรียบรอยแลว 

 

4.5 ขอความเห็นชอบและรับขอเสนอแนะคูมือการ

ประกั น คุ ณภาพกา ร ศึ กษาภาย ใน 

ระดับอุ ดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภั ฏ

พระนครศรีอยุธยา 

เห็นชอบคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  

ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2562

และรับขอเสนอแนะจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยสู

การปฏิบัติตอไป  

มหาวิทยาลัยไดแจ งผลการประชุมไปยัง

หนวยงานที่เกี่ยวของเรียบรอยแลว  

4.6 ขออนุมัติกําหนดตําแหนงและแตงต้ังใหดํารง

ตําแหนงทางวิชาการ ตําแหนงรองศาสตราจารย 

จํานวน 1 ราย และตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 

จํานวน 2 ราย (วาระลับ) 

 

(วาระลับ) มหาวิทยาลัยไดแจ งผลการประชุมไปยัง

หนวยงานที่เกี่ยวของเรียบรอยแลว และออก

คําส่ังที่ 1327/2562 ลงวันที่ 20 ธ.ค. 2562 

จํานวน 1 ราย   และคําส่ัง  1328/2562  

ลงวันที่  20 ธ.ค. 2562 จํานวน 2 ราย 
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ประวัติผูเขียน 

 

ช่ือ - สกุล   นางสาวกาญจนพิชญา  ภิญญา 

วัน เดือน ปเกิด   15  มิถุนายน  2516 

สถานท่ีเกิด   พระนครศรีอยุธยา 

ท่ีอยูปจจุบัน   115  หมู 1  ต. ไผลิง  อ. พระนครศรีอยุธยา  จ. พระนครศรอียุธยา 

รหัสไปรษณีย 13000  โทรศัพท 061 995 9249 

ประวัติการศึกษา 

 พ.ศ.  2554  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 

 พ.ศ.  2545  ประกาศนียบัตรบัณฑิต การจัดการและการประเมินโครงการ 

    สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

พ.ศ.  2544  ปริญญาตรี ศศ.บ. การจัดการท่ัวไป 

    สถาบันราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

ตําแหนงหนาท่ีทํางานปจจุบัน เจาหนาท่ีบริหารงานท่ัวไป ระดับชํานาญการ 

     

ท่ีทํางานปจจุบัน   งานกิจการสภามหาวิทยาลัยและคณะกรรมการ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี 

    มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ถนนปรีดีพนมยงค ตําบลประตูชัย 

    อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รหัสไปรษณีย 13000 
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