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รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัย 
คร้ังที่ 20/2556 

วันอังคารที่  29  ตุลาคม  2556  เวลา 13.30 – 14.45 น. 
ณ  ห้องประชุมอยุธยา – อาเซียน  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

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

ผู้ท่ีมาประชุม 
1. ดร.อุทัย   ดุลยเกษม รักษาราชการแทนอธิการบดี  ประธาน 
2. ดร.พรเทพ  รู้แผน  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร     กรรมการ 
3. ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม      รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ   กรรมการ 
4. นายจิรศักด์ิ  ชุมวรานนท์  รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา กรรมการ 
5. ดร.ชิดชัย   สน่ันเสียง     รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ กรรมการ 
6. นายสุนทร  โภชฌงค์  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  กรรมการ 
7. ดร.อมรรัตน์  สน่ันเสียง คณบดีคณะครุศาสตร์   กรรมการ 
8. นางสุวณี   วิจารัตน์      (แทน) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ 

     และสังคมศาสตร์    กรรมการ 
9. ผศ.ศานิต  สวัสดิกาญจน์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรรมการ 
10. ผศ.ดร.ชูสิทธ์ิ  ประดับเพ็ชร์ ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กรรมการ 
11. นางสาวกันยารัตน์  โกมโลทก (แทน) ผู้อํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา     กรรมการ  
12. ผศ.ธนู   บุญญานุวัตร ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการ 

     และเทคโนโลยีสารสนเทศ   กรรมการ 
13. นางสาววลัยทิพย์  พิมพ์สุธีถิรชา (แทน) ผู้อํานวยการสํานักงานบัณฑิตศึกษา กรรมการ 
14. นางสุนทรี  โพธิกุล  ผู้อํานวยการกองกลางปฏิบัติหน้าที่ 

     ในตําแหน่งผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี  
                              กรรมการและเลขานุการ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 รศ.ไพฑูรย์  สมัครกิจ ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 
 

ผู้ท่ีลาการประชุม 
 ดร.ศานติ    เล็กมณี  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

เริ่มประชุม เวลา 13.30 น. 
          ประธานพิจารณาจํานวนกรรมการที่มาประชุมและเห็นว่าครบองค์ประชุมแล้ว เปิดการประชุม
และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  
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ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ 
สาระสําคัญโดยย่อ 

- ไม่มี -  
   

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
- ไม่มี – 

 

ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี 2.1  เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 19/2556  

สาระสําคัญโดยย่อ 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  

ครั้งที่ 19/2556 เมื่อวันอังคารที่  15  ตุลาคม 2556 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา – อาเซียน  
อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย นําเสนอรายงานการประชุม  ครั้งที่ 
19/2556  เพ่ือขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 

 

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 19/2556 โดยมี     
การแก้ไขในหน้า 2-8 บรรทัดที่ 9 คําว่า ดร.ปรัชนี  มีบํารุง แก้ไขเป็น  ดร.ปรัชวนี  พิบํารุง และให้ตัด
ข้อความทั้งประโยคออก คือ “ซึ่ งมาสอนแทนอาจารย์ที่ ไ ด้โอนย้ายจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา” 
 

ระเบียบวาระที่ 3   เรื่องสืบเน่ืองจากการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 3.1  รายงานข้อมูลการดําเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติท่ีประชุม 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ครั้งท่ี 19/2556 

สาระสําคัญโดยย่อ 
  เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  นําเสนอรายงานข้อมูลจากการดําเนินงาน
และผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย   ครั้ งที่   19/2556                
เมื่อวันอังคารที่ 15  ตุลาคม 2556  ดังน้ี 

1. ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย    
การบริหารจัดการเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ... 

มติที่ประชุม  ให้คณะทํางานร่างระเบียบว่าด้วยการดําเนินงานโครงการจัดหารายได้   
ตลาดนัดนําไปปรับปรุง (ร่าง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย การบริหาร     
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จัดการเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ... ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
(กบ.) ก่อนนําเข้าการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงและยกร่างกฎหมาย ของมหาวิทยาลัยในวันที่      
17 ตุลาคม 2556 และการประชุมสภามหาวิทยาลัยต่อไป 

ผลการปฏิบัติ 
- แจ้งมติการประชุมให้แก่หน่วยงานที่เก่ียวข้องได้รับทราบ 
- นําเข้าการประชุมคณะกรรมการปรับปรุงและยกร่างกฎหมายของมหาวิทยาลัย       

วันที่ 17 ตุลาคม 2556 
2. ขอความเห็นชอบ (ร่าง) โครงการจัดตลาดนัด มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
มติที่ประชุม  มอบหมายให้คณะทํางาน (ร่าง) ระเบียบว่าด้วยการดําเนินงานโครงการ

จัดหารายได้นํากลับไปปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดโครงการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย (กบ.) 

ผลการปฏิบัติ 
- แจ้งมติการประชุมให้แก่หน่วยงานที่เก่ียวข้องได้รับทราบ 
- คณะทํางาน (ร่าง) ระเบียบว่าด้วยการดําเนินงานโครงการจัดหารายได้ปรับปรุงแก้ไข

รายละเอียดโครงการตามข้อเสนอแนะของ   คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบ.) 
3. พิจารณาการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจําปี

งบประมาณ พ.ศ.2557 
มติที่ประชุม   การจัดทําคํารับรองและการประเมินผลการปฏิบั ติราชการของ

สถาบันอุดมศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2557 เห็นชอบค่าเป้าหมายตัวช้ีวัดที่ 7, 8 และตัวช้ีวัดที่ 10 
ตามตัวช้ีวัดที่เสนอมา  และมอบหมายให้กองนโยบายและแผนนํากลับไปปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบ.) 

 ผลการปฏิบัติ 
- แจ้งมติการประชุมให้แก่หน่วยงานที่เก่ียวข้องได้รับทราบ 
- กองนโยบายและแผนนํามาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ  คณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัย (กบ.) 
4. ขอความเห็นชอบ(ร่าง)ข้อตกลงความร่วมมือโครงการสนับสนุนกลุ่ม TYC เด็กไทย  

มีดีใช้ไอทีเพื่อชุมชน ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา องค์การบริหารส่วนตําบล  
บ้านโพ และบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ (ร่าง) ข้อตกลงความร่วมมือโครงการสนับสนุน กลุ่ม TYC เด็กไทย  
มีดีใช้ไอทีเพ่ือชุมชน ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านโพ  
และบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) และให้แก้ไขเพ่ิมเติม 3 ส่วน คือ 

1. แก้ไขข้อความหน้า 2 จากคําว่า “สี่ฝ่าย” เป็นคําว่า “สามฝ่าย” 
2. เพ่ิมเติมข้อความว่า “การดําเนินงานโครงการน้ีทางองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านโพ  

และบริษัท ทีโอที จํากัด (มหาชน) จะจัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนกิจกรรมตามความจําเป็นเพ่ือให้
โครงการบรรลุตามเป้าหมาย”   

3. เพ่ิมเติมข้อความว่า “หากจะยกเลิกข้อตกลงนี้ต้องแจ้งล่วงหน้าไม่ตํ่ากว่า 6 เดือน” 
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ผลการปฏิบัติ 
-  แจ้งมติการประชุมให้แก่หน่วยงานที่เก่ียวข้องได้รับทราบ 
- ผู้รับผิดชอบได้แก้ไขเพ่ิมเติมข้อความของร่างข้อตกลงความร่วมมือโครงการฯ         

ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบ.) 
  ประธาน  กล่าวว่า  ในคอลัมน์ขวามือสุดขอให้ลงวันที่ที่ปฏิบัติตามมติด้วย 

 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4.1 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะครุศาสตร์ 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
- ไม่มี - 

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
- ไม่มี – 

 

ระเบียบวาระท่ี 4.2  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

  สาระสําคัญโดยย่อ 
- ไม่มี - 

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
- ไม่มี – 

 

ระเบียบวาระท่ี 4.3  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
- ไม่มี - 

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
- ไม่มี - 

 

ระเบียบวาระท่ี 4.4  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
1. วันที่  31  ตุลาคม  2556  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  จะดําเนินการปฐมนิเทศ

นักศึกษาที่จะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  ณ ห้อง สว.108 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีโปรแกรมบริการวิชาชีพ จํานวน 3 สาขาวิชา คือ 

ในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน 2556 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์จะดําเนินการจัดโครงการเรื่องการแกะสลัก
ผักและผลไม้  ช่วงกลางเดือนพฤศจิกายน 2556 สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน  จัดอบรม เรื่อง เพศศึกษา
กับวัยรุ่น  และสาขาวิชาเกษตรศาสตร์  จัดอบรม เรื่อง การประยุกต์ใช้เช้ือราปฏิปักษ์ Trichoderma  
Stp. เพ่ือควบคุมโรคข้าวในการผลิตข้าว GAP 
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 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 4.5  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผู้อํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา  

 สาระสําคัญโดยย่อ 
- ไม่มี -  

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
- ไม่มี -  

 

ระเบียบวาระท่ี 4.6   เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและ 
    เทคโนโลยีสารสนเทศ 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
- ไม่มี -  

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
- ไม่มี –  

 

ระเบียบวาระท่ี 4.7   เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
สถาบันวิจัยและพัฒนาขอขอบคุณคณบดีทั้ง 4 คณะ  โดยแต่ละคณะได้ช่วยเร่งรัดรายงาน

การประเมินผลการบริการวิชาการ  ซึ่งในขณะน้ีเหลือคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ยังไม่ได้จัดส่ง
เพียงคณะเดียว 

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 4.8  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
- ไม่มี -   

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
- ไม่มี – 

 

ระเบียบวาระท่ี 4.9  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบด ี

 สาระสําคัญโดยย่อ 
- ไม่มี – 

 
 
 



 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  คร้ังที่  21/2556 

 

[2-7] 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
- ไม่มี - 

ระเบยีบวาระท่ี 4.10  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบด ี

ระเบียบวาระท่ี 4.10.1  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
1. การแข่งขันกีฬาประเพณีบุคลากรและเจ้าหน้าที่เขตภูมิศาสตร์ภาคกลาง ในวันที่       

21 – 23 ตุลาคม 2556  มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีเป็นเจ้าภาพ  ได้ดําเนินการสําเร็จลุล่วง      
ด้วยความเรียบร้อย  และในปี 2557  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาจะเป็นเจ้าภาพในการ
แข่งขันกีฬาประเพณีบุคลากรและเจ้าหน้าที่เขตภูมิศาสตร์ภาคกลาง 

2. ไ ด้รับแ จ้งจาก จังห วัดพระนครศรีอ ยุธยาให้ บุคลากรมหา วิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยาแต่งกายชุดดําเพ่ือไว้อาลัยให้แก่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหา
สังฆปริณายก ต้ังแต่วันที่  24  ตุลาคม 2556 – วันที่  23  พฤศจิกายน 2556  ตามประกาศของรัฐบาล 

3. สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้เสนอแต่งต้ังรองผู้อํานวยการสํานักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  จํานวน 1 ราย ได้มอบให้งานบริหารงานบุคคลตรวจสอบคุณสมบัติ 
และได้เสนอให้อธิการบดีได้พิจารณาลงนามคําสั่งต่อไป 

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 4.10.2  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพฒันา 

สาระสําคัญโดยย่อ 
1. งบประมาณรายจ่ายประจําปี พ.ศ.2557  งบรายได้ขณะนี้เหลือเพียงกลุ่มเดียวคืองบลงทุน

และงบพัฒนา  ส่วนงบแผ่นดินได้รับความเห็นชอบจากสํานักงบประมาณในเรื่องแผนการใช้จ่ายของ
งบประมาณปกติ จํานวน 318,798,000 บาท สํานักงบประมาณได้อนุมัติเห็นชอบแผนและยํ้าเตือนว่างบ
ลงทุนต้องผูกพันงบประมาณให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2557 และได้ผู้รับจ้างพร้อมลงนาม
สัญญาเรียบร้อยแล้ว  มีการตกลงซื้อขายเรียบร้อย  โดยกองนโยบายและแผนได้แจ้งไปยังแต่ละหน่วยงาน
แล้วว่าหน่วยงานใดที่มีงบลงทุนหรือครุภัณฑ์  ต้องติดตามเร่งรัดดําเนินการให้เสร็จสิ้น 

2.  กองนโยบายและแผนได้ติดตามเร่งรัดรายงานการดําเนินการของปี 2556 ขณะนี้เหลืออีก 
2 หน่วยงานที่ยังไม่ได้จัดส่งข้อมูล คือ กองกลาง  และกองบริการการศึกษา 

3. รายงานประจําปีขอให้ส่งภายในวันที่  15  พฤศจิกายน 2556 เพ่ือกองนโยบายและแผน
จะได้จัดทํารูปเล่มต่อไป 

4. กองนโยบายและแผนได้สรุปการประชุมเสวนาและการบรรยายพิเศษ เรื่อง จากตาที่สาม 
(Pineal) สู่องค์กรคุณธรรมที่มีคุณภาพและความสุข  บรรยายโดย คุณโสภณ  สุภาพงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ        
ในคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

5. คํารับรองการปฏิบัติราชการท่ีได้ปรับแก้ค่าเป้าหมายต่าง ๆ กองนโยบายและแผนได้
ดําเนินการปรับแก้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว  ได้นําเสนอต่ออธิการบดีแล้ว  เพ่ือดําเนินการตามกระบวนการทําคํา
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รับรองการปฏิบัติราชการ   กับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ต่อไป 
6. รายงานประเมินตนเองประจําปีการศึกษา 2555  ขอเสนอเป็นระเบียบวาระเพ่ือพิจารณา 

วาระที่ 5.1 
   

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ   

 

ระเบียบวาระท่ี 4.10.3  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
1. การทําหลักสูตรอิสลามศึกษา  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้แจ้ง        

การรับทราบการให้ความเห็นชอบแล้ว  และมหาวิทยาลัยจะประกาศรับสมัครนักศึกษาในปีการศึกษาที่ 
1/2557 

2. การนําส่งหลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  ในส่วนของหลักสูตรที่ผ่านความเห็นชอบ
จากสภามหาวิทยาลัยแล้ว  ต้องทําหนังสือส่งภายใน 30 วัน ไม่เช่นน้ันจะเกินกําหนดเวลาที่จัดส่งให้
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 

3. หลักสูตรที่จะนําเสนอเข้าสภาวิชาการ  จะมีการประชุมสภาวิชาการในวันที่ 6 
พฤศจิกายน 2556  คณะที่ประสงค์จะนําหลักสูตรเข้าให้ทําเรื่องส่งให้กองบริการการศึกษามาก่อน  
ขณะนี้ได้ทําหนังสือไปตามเรื่องแล้วเพ่ือนําเข้าวาระการประชุม 

4. ในวันที่  1  พฤศจิกายน 2556  อบรมการทําผลงานวิชาการ มี 2 ส่วน คือ ส่วนที่
อธิการได้ให้คณะสํารวจ  ขณะน้ีข้อมูลอยู่ที่งานบริหารงานบุคคล (กบค.) รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการได้ดู
ข้อมูลในเบ้ืองต้นแล้ว อีกส่วนคือการอบรมการทําผลงานทางวิชาการท่ี โดยมี รศ.ดร.บุหงา  วัฒนะ     
ได้เป็นเกียรติมาเป็นวิทยากร  ซึ่งมาบรรยายในเรื่องของประกาศฉบับที่ 9 และเร่ืองผลงานทางวิชาการ
รับใช้สังคม  ซึ่งเป็นพันธกิจของมหาวิทยาลัย  โดยมีคณะกรรมการพิจารณาตําแหน่งทางวิชาการเป็น
ผู้ดูแลรับผิดชอบการอบรมในครั้งน้ี  ใช้งบประมาณที่ได้ขอต้ังงบประมาณไว้แล้ว  ขอให้อาจารย์ที่ได้     
ลงช่ือไว้แล้วมาเข้าร่วมประชุมด้วย 

5. การรับสมัครนักศึกษามีการประกาศผลการคัดเลือกในรอบแรกแล้ว  เมื่อวันที่ 30 
ตุลาคม 2556 จะมีการรายงานตัวในรอบแรก จํานวนนักศึกษามีหลายสาขาโดยเฉพาะคณะครุศาสตร์                  
และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้ขยายหมู่รับในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  จะทําให้มี
จํานวนนักศึกษาเพ่ิมมากขึ้น  

 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 4.10.4   เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
สถาบันวิจัยและพัฒนาได้ดําเนินการประกาศรับสมัครคณะกรรมการประจําสถาบันที่ว่างอยู่ 

จํานวน 2 ตําแหน่ง  ขอเชิญชวนผู้บริหารมาสมัครเพ่ือเป็นคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา   
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 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
  รับทราบ 
 

ระเบยีบวาระท่ี 4.10.5  เรือ่งนําเสนอเพือ่ทราบจากรองอธิการบดฝ่ีายกิจการนกัศึกษา 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
กองพัฒนานักศึกษาได้นํานักศึกษาไปร่วมแข่งขันกีฬาที่จังหวัดเพชรบุรี  ระหว่างวันที่ 27 

ตุลาคม 2556 – 1 พฤศจิกายน 2556 จํานวน 70 คน ผลดําเนินการสําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 
 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
 รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องนําเสนอเพื่อพิจารณา 
 

ระเบียบวาระท่ี 5.1  ขอความเห็นชอบ (ร่าง) รายงานผลการประเมินตนเอง ประจําปี
การศึกษา 2555  

สาระสําคัญโดยย่อ 
 ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้ดําเนินงานตามกระบวนการการประกัน   

คุณภาพการศึกษาภายใน  ประจําปีการศึกษา 2555  เมื่อวันที่ 12 – 13  กันยายน พ.ศ.2556       
บรรลุตามเป้าหมายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพ่ือให้การดําเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สมบูรณ์  ครบถ้วนตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑ์  และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา 
พ.ศ.2553  ตัวบ่งช้ีที่ 9.1 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ข้อที่ 4.3 มีการจัดทํา
รายงานประจําปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพที่มีข้อมูลครบถ้วนตามที่สํานักงานคณะกรรมการ       
การอุดมศึกษากําหนดใน CHE QA  Online เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  พร้อมทั้งเสนอ
มาตรการและแผนเร่งรัดการพัฒนาคุณภาพตามผลการประเมินในแต่ละปี  โดยส่งรายงานให้ต้นสังกัด
หน่วยงานที่เก่ียวข้อง  และเปิดเผยต่อสาธารณชนได้รับทราบ 

 ดังน้ัน  เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปตามลําดับขั้นตอน  ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ  
หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 กองนโยบายและแผน  จึงขอนําเสนอ
รายงานผลการประเมินตนเอง  ประจําปีการศึกษา 2555  เพ่ือพิจารณาให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
อันจะเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยต่อไป 

  

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
  เห็นชอบ (ร่าง) รายงานผลการประเมินตนเอง ประจําปีการศึกษา 2555 และมอบหมาย     
ให้กองนโยบายและแผนนํากลับไปปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
(กบ.) ก่อนนําเข้าการประชุมสภามหาวิทยาลัยในวันที่ 30 ตุลาคม 2556 
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ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องอ่ืน ๆ 

ระเบียบวาระท่ี 6.1 กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  ครั้งท่ี 21/2556 

สาระสําคัญโดยย่อ 
ตามท่ีได้กําหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบ.) ครั้งที่ 21/2556  

ในวันอังคารที่  12  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2556 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมอยุธยา – อาเซียน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  จึงขอเรียนเชิญคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยทุกท่าน    
เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ตามวันและเวลาดังกล่าว   

 

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
     รับทราบ 

 
 

เลิกประชุมเวลา เวลา  14.45 น.  
 

นางนงคราญ คงสมทรง ผู้จดบันทึกการประชุม 
นางสุนทรี  โพธิกุล ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 

 
 




