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การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  ครั้งท่ี  9 

รายงานการประชมุคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยั 
ครั้งที่ 8/2553 

วันอังคารที่  4 พฤษภาคม พ.ศ.2553 เวลา 13.30-16.00 น. 
ณ หองประชมุ 1 มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรอียุธยา 

-------------------------------------------------- 
ผูท่ีมาประชุม 
1.  ดร.บูรพาทิศ  พลอยสุวรรณ  อธิการบดี  ประธาน 
2.  ดร.ชิดชยั  สนั่นเสยีง  รองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ  กรรมการ 
3.  นายจิรศกัดิ์  ชุมวรานนท  รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา  กรรมการ 
4.  นายสุนทร  โภชฌงค  รองอธิการบดีฝายกิจการนักศกึษา  กรรมการ 
5.  นางสาวกาญจนา  เงินออน  (แทน)คณบดีคณะครุศาสตร  กรรมการ 
6.  ผศ.วิชชุกร  นาคธน  คณบดีคณะมนษุยศาสตรและสังคมศาสตร  กรรมการ 
7.  รศ.ลํายอง  ปลั่งกลาง  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  กรรมการ 
8.  รศ.ดร.นพวรรณ  ธีระพันธเจริญ  คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  กรรมการ 
9.  นางเกษรา  ศรีวิเชียร  (แทน)ผูอํานวยการสถาบันวิจยัและพัฒนา  กรรมการ 
10. นางพันทพิา  มาลา  ผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา  กรรมการ 
11. นายชยัพฤกษ  ชูดํา  ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีกรรมการ 

สารสนเทศ 
12. ดร.ภควดี  สุขอนันต  ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการ  กรรมการ 

บัณฑิตศึกษา 
ผูท่ีไมมาประชุม 
1.  รศ.วันทนีย  แสนภักดี  รองอธิการบดีฝายบริหาร  กรรมการ 
2.  ผศ.ดร.วิมลพรรณ  รุงพรหม  รองอธิการบดีฝายวิชาการ  กรรมการ 
3. นายทวศีักดิ์  จริตควร  ผูชวยอธิการบดีฝายบริหาร  กรรมการ 

ผูเขารวมประชุม 
นางสุนทรี  โพธิกุล  ผูอํานวยการกองกลาง 

เปดประชุม เวลา 13.30 น. 
ประธานพิจารณาจํานวนกรรมการที่มาประชุมและเห็นวาครบองคประชุมแลวจึงเปด 

การประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม
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ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ 

ระเบียบวาระที่ 1.1  คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยที่ลาการประชุม 
สาระสําคัญ 

กรรมการที่ลาการประชุมในวันนี้คือ รองศาสตราจารยวันทนีย  แสนภักดี ลาไป 
ตางประเทศ  ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิมลพรรณ รุงพรหม ลาไปรับ  Passport เพื่อเดินทางไป 
ตางประเทศ  และนายทวีศักดิ์  จริตควร  ติดภารกิจ 

มติ/ความเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 1.2  การเดินทางไปประเทศเวียดนามของคณะผูแทนมหาวิทยาลัย 
สาระสําคัญ 

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาจะเดินทางไปประเทศเวียดนาม 
ในวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ.2553 โดยมีคณะเดินทางจํานวน 4 ทาน คือ ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุงพรหม 
ผศ.วชิรา ปูชตรีรัตน ผศ.สุมมนา  พูนผล  ผศ.วิชชุกร นาคธน และเจาหนาที่วิเทศสัมพันธ จํานวน 
1 คน  คือ นางสาวอรชุมา  อรามเรือง  ณ  กรุงฮานอย  ประเทศเวียดนาม มหาวิทยาลัยฯ 
ไดจัดเตรียมขอมูลเพื่อไปประชาสัมพันธเผยแพรขอมูลขาวสารของมหาวิทยาลัยฯ โดยจัดทําเปน 
โปสเตอร แผนพับและเปน  Presenstation  โดยสงไปใหสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
ไดดําเนินการ คณะเดินทางจะไปรวมกับกลุมของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาโดยจัดบูธ 
เผยแพรขอมูลของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อใหนักศึกษาและประชาชนของประเทศเวียดนามไดรับทราบ 

มติ/ความเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 1.3  การรับสมัครนักศึกษารอบ 2 ของปการศึกษา 2553 
สาระสําคัญ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาไดทําการเปดรับสมัครนักศึกษา ในรอบที่ 2 
ขณะนี้อยูระหวางการจัดทํา (ต2ข) และจะประกาศผลในวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ.2553  ซึ่งขอมูล 
จํานวนการรับสมัครเปนไปตามที่ทางคณะไดแจงมาแลว
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มติ/ความเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 1.4  การจัดสัมมนาในชวงปดภาคเรียน 
สาระสําคัญ 

ขณะนี้เปนชวงของการปดภาคเรียน ดังนั้นมหาวิทยาลัยฯ ไดรับการแจงจากหลาย 
หนวยงาน ที่จะมีการจัดประชุมสัมมนา เกี่ยวกับการจัดกิจกรรมของสวนราชการ โดยในสวนของ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาไดกําหนดใหมีการสัมมนาขาราชการพลเรือนรวมกับ 
ผูบริหารของมหาวิทยาลัย  ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 11-12 พฤษภาคม พ.ศ.2553 เปนการสัมมนานอก 
สถานที่คือจังหวัดราชบุรี   โดยเดินทางในวันที่ 11 พฤษภาคม  พ.ศ. 2553 และจะเดินทางกลับใน 
วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2553  ในการสัมมนาคร้ังนี้กลุมเปาหมายคือ  ขาราชการพลเรือน ทั้งหมด 
จํานวน 12 ทาน  ไดแก  หัวหนาสํานักงาน  ผูอํานวยการ หัวหนากลุมงาน และอีกกลุมคือผูบริหาร 
ของมหาวิทยาลัย  คืออธิการบดี  รองอธิการบดี  คณบดี  ผู อํานวยการสถาบัน /สํานัก 
หากคณะหรือสํานักใดติดภารกิจไมสามารถไปรวมงานไดใหสงตัวแทนเขารวมสัมมนาในครั้งนี้ดวย 

ประเด็นการสัมมนาคือ 
1. การทําความเขาใจเกี่ยวกับแนวทางการบริหาร แนวทางการปฏิบัติงาน  แนวทางการ 

ประสานงานระหวางมหาวิทยาลัย/คณะ/ผูบริหาร และหัวหนาสํานักงาน 
2. เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องของการทํางานใหมีประสิทธิภาพ 
3. เพื่อทําความเขาใจทัศนคติในการทํางานที่สอดคลองกัน 

มติ/ความเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 7/2553 
สาระสําคัญโดยยอ 

เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  นําเสนอรายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่  7/2553  เพื่อขอใหที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร 
มหาวิทยาลัยพิจารณารับรองรายงานการประชุม
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ความเปนมา/เรื่องเดิม/ขอเท็จจริง 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยไดมีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

ครั้งที่  7/2553  เมื่อวันพุธที่  21  เมษายน  พ.ศ.2553 ณ หองประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พระนครศรีอยุธยา 

ขอเสนอ/ญัตติ 
ขอรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่  7/2553 

เมื่อวันพุธที่ 21 เมษายน  พ.ศ.2553 ณ หองประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

มติท่ีประชุม 
รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2553 โดยไมมี 

การแกไข 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งท่ี 7/2553 

- ไมม-ี 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.1 เร่ืองนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะครุศาสตร 
สาระสําคัญโดยยอ 
1.  วันที่ 3-4พฤษภาคม พ.ศ.2553คณะครุศาสตรจัดโครงการอบรมหลักสูตร “ศิลปะแหงเรยีน 

รูปดวยใจอยางใครครวญ” ณ หองประชุมศูนยการศึกษาพิเศษ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหคณาจารย 
เรียนรูและเขาใจการเรียนรูแนวจิตตปญญาศึกษาขั้นพื้นฐาน ผานกระบวนการเรียนรูและประสบการณ 
ตรง 

2.  วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.2553 คณะครุศาสตรจัดพิพากษหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 โรงเรียนสาธิต ฯ เพื่อใชในปการศึกษา 2553 เวลา 09.00-12.00 น. ณ หองประชุม 
ศูนยการศึกษาพิเศษ 

3.  วันที่ 10-12 พฤษภาคม  พ.ศ.2553 คณะครุศาสตรจัดปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปที่ 5 
กอนออกฝกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา  เวลา 09.00-16.00 น. ณ หองประชุมศูนยการศึกษา 
พิเศษ 

4.  วันที่  17-22  พฤษภาคม พ.ศ.2553  นักศึกษาปที่  1  เขาฝกอบรมปฏิบัติธรรม 
ณ วัดใหญชัยมงคล โดยแบงเปน 3 รุน ๆ ละ 2 วัน
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มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.2  เร่ืองนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

สาระสําคัญโดยยอ 
วันที่ 11 -12 พฤษภาคม พ.ศ.2553 จะมีการจัดงานครบรอบ 110 ป ชาตกาลปรีดี 

พนมยงค จะจัดขึ้น 2  วัน  คือ 
1.  วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ.2553 เวลา 08.00-12.00 น. พิธีรําลึกถึงทานปรีดีพนมยงค 

เปนพิธีทางศาสนาที่อนุสรณสถานปรีพนมยงค 
2.  วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.2553  เวลา 13.00 -16.00 น. จะเปนการเสวนาทาง 

วิชาการ  เรื่องปรีดีพนมยงคกับสังคมไทย  และปรีดีกับอยุธยา  ซึ่งงานนี้ไดรับงบประมาณจาก 
มูลนิธิปรีดีพนมยงค จํานวน 5,000 บาท  ผูที่เขารวมคือชมรมธรรมศาสตรอาวุโส  สภาวัฒนธรรม 
จังหวัด อําเภอตาง ๆ และดร.ชาญวิทย เกษตรศิริ เขารวมงานนี้ดวย  หากผูบริหารทานใดวางขอ 
เรียนเชิญเขารวมงานในครั้งนี้ดวย 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.3  เร่ืองนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
สาระสําคัญโดยยอ 

1.  วันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ.2553 คณะวิทยาการจัดการจะจัดประชุมคณะกรรมการ 
ประจําคณะ 

2. วันที่ 24-25  พฤษภาคม พ.ศ.2553 จะมีการอบรมการเขียนผลงานทางวิชาการ 
โดยจัดในมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

3.  ใหแกไขรายงานการประชุมครั้งที่  7/2553 หนา 2-6 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจาก 
คณบดีคณะวิทยาการจัดการขอ  1  โดยแกไขขอความจาก  “ผานการอนุมัติจากสํานักงาน 
คณะกรรมการการอุดมศึกษา”  แกไขเปน  “หลักสูตรไดสงถึงสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
เรียบรอยแลว” 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 4.4  เร่ืองนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
สาระสําคัญโดยยอ 

1.  วันที่ 27-30 เมษายน พ.ศ.2553 มีการประชุมและอบรมอาจารยของมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ในเรื่องไตรสิกขา แผนทบทวนวิสัยทัศน พันธกิจ ใหความรูในเรื่องการวัด 
การประเมิน 

2.  วันที่  4 พฤษภาคม พ.ศ.2553  ชวงเชาศึกษาดูงานการประหยัดพลังงานที่ 
โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยา ซึ่งกําลังเขาชิงรางวัลระดับประเทศ 

3.  วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ.2553 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีรวมกับคณะ 
วิทยาการจัดการในการใหความรูอาจารยในเรื่องของสหกจิศึกษา  ซึ่งจะเปนคณะที่นํารองในเรื่องนี้ 

4.  วันที่  17-21 พฤษภาคม พ.ศ.2553  จะมีการอบรมเพื่อปูพื้นฐานแกนักศึกษาที่เขา 
ใหมในเรื่องของคณิตศาสตรและฟสกิส 

5.  วันที่ 22-23 พฤษภาคม พ.ศ.2553 จัดคายของนักศึกษาใหม 
6.  วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.2553 จะมีการประชุมคณะกรรมการประจําคณะเพื่อ 

พิจารณาหลักสูตรที่จะเขาใหมคือหลักสูตรเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
7.  คณะวิทยาศาสตรจะจัดทําวารสารสัปดาหวิทยาศาสตร 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่  4.5 เร่ืองนําเสนอเพื่อทราบจากผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา 
สาระสําคัญโดยยอ 

- 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
- 

ระเบียบวาระท่ี 4.6 เร่ืองนําเสนอเพื่อทราบจากผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

สาระสําคัญโดยยอ 
1.  วันที่  1-2 พฤษภาคม พ.ศ.2553  จัดประชุมทางวิชาการและการนําเสนอ 

ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามีผูนําเสนอบทความวิจัย จํานวน 59 เรื่อง 
ผูเขารวมประชุม จํานวน 500 คน 

2.  วันที่ 3-4 พฤษภาคม พ.ศ.2553 จัดอบรมครูผูสอนเพศศึกษา จังหวัดอางทอง
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ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ศูนยอุดมศึกษาอางทอง ผูเขารับการอบรม จํานวน 50 คน 
3.  วันที่ 17-18 พฤษภาคม พ.ศ.2553 จัดอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพการใหบริการของ 

บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา รุนที่ 1 จํานวน 35 คน ณ  หองประชุมตนโมก 
4.  วันที่ 24-25 พฤษภาคม พ.ศ.2553 จัดอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพการใหบริการของ 

บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา รุนที่  1 จํานวน 35 คน ณ  หองประชุมศูนย 
การศึกษาพิเศษ 

5.  วันที่ 26-27 พฤษภาคม พ.ศ.2553 จัดอบรมเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานประจํา 
สูงานวิจัย 

6.  วันที่  29 พฤษภาคม พ.ศ.2553  จัดอบรมการทําขนมไทยเพื่องานจัดเลี้ยง 
ณ  หองประชุมตนโมก 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ  และมีขอเสนอแนะวาใหจัดอบรมเพื่อพัฒนาคุณภาพการใหบริการของ 

บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาแบงเปน 2 รุน คือ 
รุนที่ 1 วันที่ 24 -25 พฤษภาคม พ.ศ.2553 ณ จังหวัดนครนายก 
รุนที่ 2 วันที่ 26-27 พฤษภาคม พ.ศ.2553 ณ หองประชุมศูนยการศึกษาพิเศษ  ชั้น 2 

ระเบียบวาระท่ี 4.7  เร่ืองนําเสนอเพื่อทราบจากผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

สาระสําคัญโดยยอ 
1.  มหาวิทยาลัยฯ ไดรับมอบหมายจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาใหจัดนิทรรรศการเฉลิม 

พระเกียรติพระบรมราชาภิเษกครบ 60 ป  ณ บริเวณถนนราชดําเนิน ซึ่งกิจกรรมจะมีตั้งแตวันที่  5-9 
พฤษภาคม พ.ศ.2553  ทางสํานักงานวิทยบริการจึงไดจัดตั้งทีมงานขึ้นมาคืออาจารยจงกล  เฮงสุวรรณ 
และอาจารยยุพิน พวกยะ  โดยดําเนินการสืบคนขอมูลเกี่ยวกับการเสด็จพระราชดําเนินมาจังหวัด 
พระนครศรีอยุธยาขององคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ซึ่งสืบคนแลวมีประมาณ21ครั้งทีท่านเสดจ็มา 
จึงไดจัดทําเปนนิรรศการไปติดตั้ง  ณ  บริเวณถนนราชดําเนิน  โดยจะติดตั้งรวมกันในงานทั้งหมด 76 
จังหวัด 

2. ตองการใหคณาจารยที่เปนอาจารยประจํามาฝกประสบการณของบุคลากรในชวงปด 
ภาคเรียน  สวนกลุมที่สนใจในเรื่องของบรรณารักษในการจัดหองสมุด  รุนแรก จํานวน 6 คน จะ 
อบรมในลักษณะของการอบรมปฏิบัติการ  ซึ่งขณะนี้อาจายทั้ง 6 ทาน เริ่มปฏิบัติจริงแลวที่โรงเรียน 
บางบาล ซึ่งหลักสูตรมีตั้งแตวันที่ 2-10 พฤษภาคม พ.ศ.2553
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3.  ระบบเคเบิ้ลทีวีซึ่งชวงนี้เริ่มมีปญหาเรื่องผลกระทบในการปรับภูมิทัศนสายไฟฟา 
บริเวณบานพักอาจารยหลังศูนยประวัติศาสตร  ตองการใหวิศวกรมีความรอบคอบคือควรคํานึงถึง 
สิ่งที่ดําเนินการไมควรไปกระทบกับสิ่งอ่ืน 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4.8 เร่ืองนําเสนอเพื่อทราบจากผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการ 
บัณฑิตศึกษา 

สาระสําคัญโดยยอ 
1. จากการที่สํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาไดประกาศรับสมัครนักศึกษาใน 

ระดับปริญญาโท- เอก  ตั้งแตวันที่ 4 มกราคม -30 เมษายน พ.ศ.2553 และไดมีการสอบสัมภาษณ 
ไปเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ.2553  ผลการรับสมัครมีดังนี้ 

ปริญญาโท  สมัคร  รับ 
สาขาบริหารการศึกษา  54  49 
สาขาการจัดการเรยีนรู  17  15 
สาขายุทธศาสตรการพัฒนา  31  27 
สาขาบริหารธุรกิจภาคปกติ/ภาคพิเศษ  33  27 

และขณะนี้สํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาไดประกาศรับสมัครนักศึกษา รอบที่ 2 
ตั้งแตวันที่ 1-21 พฤษภาคม พ.ศ.2553 (ภาคปกติ) และ วันที่ 1 พฤษภาคม- 18 มิถุนายน พ.ศ.2553 
สําหรับนักศึกษาปริญญาโท-เอก ภาคพิเศษ ยกเวนสาขายุทธศาสตรการพัฒนาที่ไมเปดรับสมัครใน 
รอบ 2 

2. การรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูที่ไดรับการสนับสนุน 
จากสํานักงานเลขาธิการคุรุสภาภายใตแผนปฏิบัติการโดยเขมแข็งแผนฟนฟูเศรษฐกิจระยะที่ 2 
สําหรับครูที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูแลวแตไมมีวุฒิทางการศึกษา เปดรับสมัครวันที่ 1 
เมษายน-วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2553 ขณะนี้มีผูสมัคร จํานวน 2 ราย คาดวาจะขอรับสมัครรอบ 
2 โดยปดรับสมัครในวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2553
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3. การมอบใบประกาศนียบัตรบัณฑิตใหแกผูสําเร็จการศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตร 
บัณฑิตวิชาชีพครู และสาขาการบริหารการศึกษา จํานวนทั้งสิ้น 149 ราย ในวันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 
2553 โดยมีคุณหญิง ดร.กษมา วรวรรณ ณ อยุธยา เปนประธานในพิธี 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.9  เร่ืองนําเสนอเพื่อทราบจากผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี 

สาระสําคัญโดยยอ 
นายวสันต  เพ็ญจันทร ลูกจางประจําปฏิบัติงานที่ฝายซอมบํารุง ไดเสียชีวิต  จะรด 

น้ําศพที่วัดคานหาม  รถออกจากมหาวิทยาลัยฯ  เวลาประมาณ 15.30 น. 

มติ/ความเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.10  เร่ืองนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีและผูชวยอธิการบดี 

ระเบียบวาระที่ 4.10.1  เร่ืองนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝายบริหาร 
สาระสําคัญโดยยอ 

- 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
- 

ระเบียบวาระที่ 4.10.2  เร่ืองนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา 
สาระสําคัญโดยยอ 

1. รายงานผลการเจรจาคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ 2553  ตามที่ 
สํานักงาน ก.พ.ร. ไดกําหนดใหมีการเจรจาความเหมาะสมของตัวชี้วัด น้ําหนัก คาเปาหมาย และ 
เกณฑการใหคะแนนความสําเร็จของการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของ 
สถาบันอุดมศึกษา ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2553 ในระหวางวันที่  30  เมษายน พ.ศ.2553 
(รายละเอียดดังที่ปรากฏในจดหมายขาวของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา)
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2. ตองการใหหนวยงานที่ตองรายงานผลการประเมินโครงการ หลังจากจบไตรมาสที่ 2 
สงผลการประเมินโครงการในวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ.2553 ณ  กองนโยบายและแผน 

มติ/ความเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.10.3  เร่ืองนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝายวิชาการ 
สาระสําคัญโดยยอ 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ขอสงสําเนาหนังสือสํานักงาน ก.พ. 
ที่ นร 1004.3/125 ลงวันที่ 22 เมษายน พ.ศ.2553 เรื่อง การรับรองคุณวุฒิ (รายละเอียดดังเอกสาร 
ประกอบการประชุม) 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4.10.4  เร่ืองนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการ 
วิชาการ 

สาระสําคัญโดยยอ 
ขอใหคณบดีชวยกระตุนใหคณาจารยทําวิจัยในชั้นเรียนใหมากขึ้น 

มติ/ความเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.10.5  เร่ืองนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา 
สาระสําคัญโดยยอ 

- 

มติ/ความเห็นของท่ีประชุม 
-
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ระเบียบวาระที่ 4.10.6  เร่ืองนําเสนอเพื่อทราบจากผูชวยอธิการบดีฝายบริหาร 
สาระสําคัญโดยยอ 

การสรุปบัญชีรายการและงบประมาณพรอมเหตุผลความจําเปน ตามที่อธิการบดี 
ใหกลุมงานอาคารสถานที่ ฯ สรุปบัญชีรายการและงบประมาณพรอมเหตุผลความจําเปนของแตละ 
รายงานใหดูหรือมองเห็นภาพรวม นั้น กลุมงานอาคารไดดําเนินการสรุปความจําเปนอยางยอพรอม 
ราคาคากอสรางเรียบรอยแลว 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
- 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องนําเสนอเพื่อพิจารณา 

-ไมมี- 

ระเบียบวาระท่ี  6  เรื่องอื่น ๆ 
ระเบียบวาระที่ 6.1  กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

ครั้งที่ 9/2553 
สาระสําคัญโดยยอ 

เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนําเสนอปฏิทินเพื่อหารือเรื่องกําหนด 
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2553 

ขอเสนอ/ญัตติ 
ขอความเห็นชอบกําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2553 

วันอังคารที่ 18 พฤษภาคม  พ.ศ.2553 เวลา 13.30 น. ณ  หองประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พระนครศรีอยุธยา 

มติท่ีประชุม 
รับทราบ
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การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  ครั้งท่ี  9 

ระเบียบวาระท่ี 6.2  ........................................................................................ 

สาระสําคัญโดยยอ 
............................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................... 
มติท่ีประชุม 

............................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................... 

ปดประชุมเวลา เวลา  16.40 น. 

รศ.วันทนีย  แสนภักดี  ผูตรวจบันทึกการประชุม 
นางสาวนงคราญ ปนแกว  ผูบันทึกการประชุม 
นางสาวปยะนุช  แสงมะฮะหมัด  ผูบันทึกการประชุม


