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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ 19/2553 

วันอังคารที่  2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553 เวลา 13.30-17.30 น. 
ณ หองประชมุ 1 มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรอียุธยา 

-------------------------------------------------- 
ผูท่ีมาประชุม 
1.  ดร.บูรพาทิศ  พลอยสุวรรณ  อธิการบดี  ประธาน 
2.  รศ.วันทนีย  แสนภักดี  รองอธิการบดีฝายบริหาร  กรรมการ 
3.  ผศ.ดร.วิมลพรรณ  รุงพรหม  รองอธิการบดีฝายวิชาการ  กรรมการ 
4.  ดร.ชิดชยั  สนั่นเสยีง  รองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ  กรรมการ 
5.  นายจิรศกัดิ์  ชุมวรานนท  รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา  กรรมการ 
6.  นายสุนทร  โภชฌงค  รองอธิการบดีฝายกิจการนักศกึษา  กรรมการ 
7.  ดร.อมรรัตน  สนั่นเสยีง  คณบดีคณะครุศาสตร  กรรมการ 
8.  นางอรัญญา  จงกลรัตน  (แทน)คณบดีคณะมนษุยศาสตรและสงัคมศาสตร  กรรมการ 
9.  รศ.ลํายอง  ปลั่งกลาง  คณบดคีณะวิทยาการจดัการ  กรรมการ 
10. ผศ.วชิรา  ปูชตรีรัตน  (แทน)คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  กรรมการ 
11. ผศ.จินตนา  เวชมี  ผูอํานวยการสถาบันวจิัยและพัฒนา  กรรมการ 
12. ผศ.พันทิพา  มาลา  ผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา  กรรมการ 
13. นายชยัพฤกษ  ชูดํา  ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี 

สารสนเทศ  กรรมการ 

ผูไมมาประชมุ 
1. นายทวีศักดิ์  จริตควร  ผูชวยอธิการบดีฝายบริหาร  กรรมการ 
2.  ดร.ภควดี  สุขอนันต  ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  กรรมการ 

ผูเขารวมประชมุ 
นายสราวุธ  คําสัตย  พนักงานราชการ
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เปดประชุม เวลา 13.30 น. 
ประธานพิจารณาจํานวนกรรมการที่มาประชุมและเห็นวาครบองคประชุมแลวจึงเปด 

การประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ 

ระเบียบวาระที่ 1.1  การประชุมคณาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
สาระสําคัญโดยยอ 

มหาวิทยาลัยออกคําสั่งใหคณาจารยเขารวมประชุมในวันศุกรที่ 5  พฤศจิกายน  2553 
เวลา 09.00-12.00 น.  ณ หองประชุม 317  ใหคณาจารยทุกคณะ  ทุกคนยกเวนครูโรงเรียนสาธิต 
ทั้ง 3  ระดับ  มีบันทึกแจงคําสั่งไปยังคณะและสวนราชการเรียบรอยแลว  หัวขอการประชุม 
คณาจารย  ครั้งนี้เปนเรื่องการแจงขอมูลขาวสารการดําเนินงาน  มอบหมายใหสํานักวิทยบริการและ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ  สถาบันวิจัยและพัฒนา  และสถาบันอยุธยาศึกษาหากมีขอมูลใดที่เกี่ยวของ 
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานก็ใหนําแจงในที่ประชุมดวย  โดยสํานักงานอธิการบดีเปนหนวยงานที่แจง 
เรื่องตาง ๆ ที่อาจารยพึงปฏิบัติ 

มติ/ความเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 1.2  การเล่ือนเปดการเรียนการสอนภาคการศึกษาที่ 2/2553 
สาระสําคัญโดยยอ 

มหาวิทยาลัยไดออกประกาศเลื่อนการเรียนการสอน ภาคการศึกษาที่ 2/2553 จากวันที่ 
1 พฤศจิกายน  2553 เปนวันที่ 8 พฤศจิกายน  2553  เนื่องจากมีนักศึกษาของมหาวิทยาลัยไดรับ 
ผลกระทบภาวะน้ําทวม เพื่อความปลอดภัยในการเดินทางและการดูแลบานที่อยูอาศัยของนักศึกษา 
จึงพิจารณาเลื่อนการเปดภาคการศึกษา  ซึ่งมหาวิทยาลัยไดออกประกาศและแจงใหนักศึกษา 
ไดรับทราบ  โดยพิจารณาเลื่อนนักศึกษาออกเปน 2 กลุม คือ 1. นักศึกษาภาคปกติ  2. นักศึกษา 
ภาค กศ.บป. (จันทร,  พุธ,  ศุกร)  สําหรับนักศึกษาภาค เสาร-อาทิตย จะเริ่มเปดภาคการศึกษา 
ที่ 2/2553  ในวันเสารที่ 6 พฤศจิกายน  2553 

มติ/ความเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 1.3  การดูแลปญหาผลกระทบจากอุทกภัย 
สาระสําคัญโดยยอ 

มหาวิทยาลัยโดยคณะผูบริหารไดทําการสั่งดินมาถมเปนคันดินบริเวณรั้วทางดาน 
ทิศตะวันออกเปนบริเวณพื้นที่ต่ํา  ซึ่งน้ําสามารถไหลเขาไดเพื่อเปนการปองกันในเบื้องตน  และ 
มอบหมายผูชวยอธิการบดีฝายบริหารดูแลในสวนของการแกไขปญหาน้ําทวมตอไป 

ศูนยอางทองถนนคอนกรีตบริเวณทางเขาระยะทาง 500 เมตรเปนพื้นที่ต่ํามีน้ําทวม 
ทั้งหมดรถเขาไปไมได  และไมสามารถเดินเขาไดตองใชเรือในการเดินทางเขา-ออก มหาวิทยาลัย 
มอบหมายผูชวยอธิการบดีฝายบริหารทําเรื่องแจง สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
ใหรับทราบในเบื้องตนวา  มหาวิทยาลัยไดรับผลกระทบจากอุทกภัยครั้งนี้ 

มติ/ความเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 1.4  พิธีพระราชทานเพลิงศพมารดาของพระเทพรัตนากร นพปฎล 
(แวว) กตสาโร 

สาระสําคัญโดยยอ 
ดวยมารดาของพระเทพรัตนากร นพปฏล (แวว) กตสาโร เจาอาวาสวัดพนัญเชิงวรวิหาร 

และเจาคณะอําเภอพระนครศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ไดถึงแกกรรม  ผูประสานงาน 
ขอความรวมมือจากมหาวิทยาลัยใหจัดอาจารยแตงชุดเครื่องแบบปกติขาว  มหาวิทยาลัย 
จึงขอความรวมมือคณะผูบริหารจัดอาจารยของแตละคณะ  หนวยงานละ 3 ทาน  โดยแตงกาย 
ชุดปกติขาวเพื่อเปนเกียรติแกพระเทพรัตนากร นพปฏล (แวว) กตสาโร เนื่องจากทานเปนคณะกรรมการ 
สงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยฯ  และสงเสริม  สนับสนุน  กิจการของมหาวิทยาลัย  มาโดยตลอดและ 
ขอเรียนเชิญคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยรวมพิธีพระราชทานเพลิงศพ  ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 
2553  ณ วัดปอมแกว  รถตูออกจากมหาวิทยาลัยเวลา 15.30 น. 

มติ/ความเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ
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ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 18/2553 
สาระสําคัญโดยยอ 

เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  นํ าเสนอรายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่  18/2553  เพื่อขอใหที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร 
มหาวิทยาลัยพิจารณารับรองรายงานการประชุม 

ความเปนมา/เรื่องเดิม/ขอเท็จจริง 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยไดมีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

ครั้งที่  18/2553  เมื่อวันอังคารที่  12  ตุลาคม  2553 ณ หองประชุม  1 มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พระนครศรีอยุธยา 

ขอเสนอ/ญัตต ิ
ขอรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่  18/2553 

เมื่อวันอังคารที่ 12 ตุลาคม  2553 ณ หองประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

มติท่ีประชุม 
รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 18/2553 โดยให 

แกไขหนา 2-9 ระเบียบวาระที่ 4.5 บรรทัดที่ 5 ขอความจากเดิม เปนประธานการประชุมไดทํา 
หนั งสือเ รียนเชิญอธิการบดี  เพื่อปรึกษาหาแนวทางการปรับปรุง อุทยานประวัติศาสตร 
พระนครศรีอยุธยา แกไขเปนและทานอธิการบดีรวมประชุมหาแนวทางการปรับปรุงศูนยศึกษา 
ประวัติศาสตรพระนครศรีอยุธยา 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งท่ี 18/2553 

ระเบียบวาระท่ี 3.1 มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
สาระสําคัญโดยยอ 

จากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 18/2553 เมื่อวันอังคารที่ 12 
ตุลาคม  2553  คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มีมติและขอสั่งการใหดําเนินการดังนี้ 

1.  การชี้ แจงปญหาเกี่ ยวกับคลื่นสัญญาณโทรศัพทและตอบขอซักถามของ 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  มีมติดังนี้
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1.1  มอบหมายผูอํานวยการกองกลางประสานงานเพื่อขอรายชื่อตัวแทนทั้ง 4 คณะ 
พรอมกับอาจารยที่สนใจการตรวจวัดคลื่นสัญญาณโทรศัพทกับบริษัท  และใหบริษัทกําหนดวันเพื่อ 
ทําการตรวจวัดคลื่นสัญญาณตอไป 

1.2  ใหแตละคณะแตงตั้งตัวแทนและสงรายชื่อพรอมรายชื่ออาจารยที่สนใจภายใน 
วันพุธที่  13  ตุลาคม  2553  เพื่อจะทําการนัดหมายกับบริษัทกําหนดวันเพื่อทําการตรวจวัด 
คลื่นสัญญาณและนําเสนอขอมูลตางๆ โดยใหตัวแทนจากบริษัททั้ง 3 บริษัทชี้แจงขอมูลที่เกี่ยวของ 
กับผลกระทบตางๆ ไดรับทราบตอไป 

2.  เห็นชอบการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงกรอบอัตรากําลัง จํานวน 2 อัตรา เพื่อนําเขา 
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย (กบม.) เพื่อพิจารณาตอไป 

3.  เห็นชอบการเทียบคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกของ น.ส.วรอนงค 
โกวิทเสถียรชัย  เพื่อนําเสนอขอมูลเขาคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย (กบม.) 
พิจารณาตอไป 

4.  แผนความตองการอัตรากําลังสายวิชาการมอบหมายผูอํานวยการกองกลางรวบรวม 
ขอมูลของทุกคณะประมวลผลความตองการอัตรากําลังสายวิชาการ และนําเสนอในการประชุม 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยตอไป 

5.  เห็นชอบในหลักการใหมหาวิทยาลัยเขารวมโครงการเครือขายขอมูลอุดมศึกษาไทย 
(Thai University Information  Network – TUIN) 

6.  เห็นชอบแผนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554  ของมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเขาที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 

มติท่ีประชมุ 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4.1 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะครุศาสตร 

สาระสาํคัญโดยยอ 
1.  ตามที่คณะครุศาสตรไดเปนแมขายหลักของเครือขายครูภาคกลางตอนบนภายใต 

การพัฒนาระบบ teachers T.V. ของคณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยบูรพา  ขณะนี้คณะครุศาสตร 
ไดดําเนินการและจัดทําโครงการภายใต 9 เดือนที่จะตองเปนแมขายหลักเพื่อทําหนาที่จัดตั้งเครือขาย
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ครูในภูมิภาค  ทางดาน teachers T.V. ไดประสานมาในเรื่องการสงจานรับสัญญาณ teachers T.V. 
ใหกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  โดยคณะครุศาสตรไดนําเรียนในเบื้องตนไดทําหนังสือ 
ถึงผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศไดรับทราบ  ซึ่งทานไดใหแนวคิดที่ดีในการ 
ดําเนินการถายทอดเผยแพรรายการของ teachers T.V.  และคณะครุศาสตรไดทําการเผยแพรโดย 
เตรียมการใหกับนักศึกษาชั้นปที่ 5 กอนออกฝก ซึ่งทาง teachers T.V. ไดเก็บขอมูล  และไดทําการ 
เผยแพรลงในเวปไซต ของ  teachers  T.V.  เรียบรอยแลว  ซึ่งเปนกิจกรรมของคณะครุศาสตรที่ได 
ดําเนินการ  และคณะครุศาสตรไดขอความรวมมือไปยังโรงเรียนทั้งหมด 23  แหง ใน 8 จังหวัดเพื่อ 
เขาตอบรับการเปนเครือขายซึ่งไดรับการตอบรับมาบางสวน  และจะมีการประชุมในเรื่อง teachers 
T.V. ตอไป 

2.  คณะครุศาสตรไดรับมอบหมายเรื่อง การพัฒนาครูสอนไมตรงวุฒิซึ่งเปนโครงการ 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครรวมกับโครงการพัฒนาโครงการจัดทําหลักสูตรการศึกษา 
แบบบูรณาการ  (สปฐ.)  ในการพัฒนาครูที่สอนไมตรงวุฒิใน  3  กลุมสาระ คือ คณิตศาสตร 
วิทยาศาสตรและภาษาอังกฤษ  ขณะนี้อยูระหวางดําเนินการเรื่องการหาวิทยากรที่เปนคณาจารย 
ในมหาวิทยาลัย  ซึ่งบางสวนไดรับความรวมมือจากคณะวิทยาศาสตรฯ และคณะมนุษยศาสตรฯ 
และครูดีเดนรวมถึงเขตพื้นที่  การพัฒนาครูของแตละกลุมสาระจํานวนกลุมละ 50 คน ไดวางแผนไว 
จะเริ่มเดือนพฤศจิกายน 2553  มีระยะเวลาดําเนินการจํานวน 12 วัน 

3.  วันที่ 29 ตุลาคม  2553 ที่ผานมา  ดร.ชมพูนุท  สุขหวาน  รองคณบดีคณะครุศาสตร 
และคณาจารยจํานวน 10 ทาน ไดเขารวมประชุมการพัฒนาหลักสูตรครุศาสตร  6 ป  จัดโดย 
สภาคณบดีครุศาสตรศึกษาศาสตร ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ในการประชุมครั้งนี้ 
มีคณาจารยทางดานครุศาสตรศึกษาศาสตรใหความสนใจเปนจํานวนมาก  วิทยากรในการประชุม 
คือ รศ.ดร.สมบัติ  นพรัก ประธานคณบดี  ดร.ดิเรก  พรสีมา  ประธานครุสภา  รศ.นพ.กําจร  ตติยกวี 
รองเลขาธิการ  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  ศ.ดร.สมหวัง  พิธิยานุวัฒน  และ 
ผศ.ดร.ไมตรี  อินทรประสิทธิ์  ผูอํานวยการวิจัยศูนยคณิตศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน  สาระสําคัญ 
ของการประชุมมี 3 ประการดังนี้ 

ประการที่  1  การพัฒนาหลักสูตรใหเปนหลักสูตรระดับปริญญาโท  มีจํานวน 2 
ลักษณะคือหลักสูตรแบบสี่บวกสองป และหลักสูตรแบบหกป (ปริญญาตรีควบปริญญาโท) 

ประการที่ 2  การใหทุนแกครูพันธุใหมในอนาคตจะใหทุนแกนักศึกษาครูหลักสูตร 
6 ปเทานั้น 

ประการที่ 3  สถาบันผลิตครูสถาบันใดพรอมจะพัฒนาหลักสูตร 6ป  ใหดําเนินการได 
แตหากสถาบันผลิตครูยังไมพรอมใหผลิตครู 5 ปไปกอน
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4.  วันจันทรที่ 1 พฤศจิกายน  2553  คณะครุศาสตรไดจัดการปฐมนิเทศนักศึกษา 
ทุกชั้นป ณ หองประชุมอาคาร 100 ป เวลา 13.00 น. 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.2  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะมนุษยศาสตรและ 
สังคมศาสตร 

สาระสาํคัญโดยยอ 
-ไมมี- 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
-ไมมี- 

ระเบียบวาระท่ี 4.3  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
สาระสาํคัญโดยยอ 

1.  วันพุธที่  2 พฤศจิกายน 2553 คณะวิทยาการจัดการไดจัดการปฐมนิเทศนักศึกษากอน 
ออกฝกประสบการณวิชาชีพ ประจําป 2553ณ หองประชุม 317 ซึ่งออกฝกตั้งแตวันที่ 8 พฤศจิกายน 2553 
ถึงวันที่  15 กุมภาพันธ  2554  ในการปฐมนิเทศครั้งนี้คณะวิทยาการจัดการไดมอบรางวัลใหกับนักศึกษา 
ที่สามารถทําคะแนนการสอบประกันคุณภาพคอมพิวเตอรและอบรมภาษาอังกฤษจากศูนย ELLIS ไดสูงสุด 

2.  วันพฤหัสบดีที่ 4พฤศจิกายน2553 คณะวิทยาการจัดการไดจัดการประชุมคณะกรรมการ 
จัดทําแผนระยะยาว 15ป  เพื่อสรุปผลการดําเนินการทําแผนยุทธศาสตรรอบสุดทาย 

3.  การลงทะเบียนออนไลนของนักศึกษามีปญหาไมสามารถลงทะเบียนไดตั้งแตวันที่ 1 
พฤศจิกายน 2553 

4.  คณะวิทยาการจัดการไดรับอาจารยใหมและตองการจัดปฐมนิเทศอาจารยใหมภายใน 
เดือนพฤศจิกายน  2553 ตาม มอค. 3  คณะวิทยาการจัดการไดใหเจาหนาที่สอบถามไปยังคณะตาง ๆ 
เพื่อทําการจัดปฐมนิเทศรวมกัน  เพื่อเปนการประหยัดงบประมาณและทรัพยากรของมหาวิทยาลัย 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 4.4  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะวิทยาศาสตรและ เทคโนโลย ี
สาระสาํคัญโดยยอ 

-ไมมี- 
มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 

-ไมมี- 

ระเบียบวาระท่ี 4.5  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา 

สาระสําคัญโดยยอ 
1.  วันศุกรที่ 29  ตุลาคม  2553  สถาบันอยุธยาศึกษา โดยฐานะหนวยอนุรักษจังหวัด 

พระนครศรีอยุธยา  จัดกิจกรรม ณ บริเวณคุมขุนแผนโดยใชชื่อกิจกรรม “รักอยุธยารวมพัฒนาบริเวณ 
วิหารพระมงคลบพิตร” เปนครั้งที่ 2  โดยตองติดตามและรายงานผลใหสํานักงานนโยบายและแผน 
ทราบโดยไดจัดในหัวขอ “อยุธยาสรางสรรค” ผูเขารวมกิจกรรมเปนผูประกอบการบริเวณวิหารมงคล 
บพิตรและชุมชน  16  อําเภอ และได เชิญหัวหนาหนวยงานที่หลากหลายเปนตัวแทนจาก 
สภาวัฒนธรรม  กลุมพิทักษสิ่งแวดลอม  หนวยงานทางการศึกษามารวมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู 
ซึ่งกันและกัน 

2.  วันอาทิตยที่ 31  ตุลาคม  2553  สถาบันอยุธยาศึกษาไดจัดกิจกรรมเรียนรูดาน 
ศิลปวัฒนธรรมใหกับโรงเรียนเซนตจอหนแมร่ี อินเตอรแนลชั่นแนล จังหวัดสระบุรี ผูเขารวมกิจกรรม 
เปนครูชาวตางชาติประมาณ  50 คน 

3.  เวปไซตสถาบันอยุธยาศึกษาไดรับงบประมาณสนับสนุนจากองคการบริหาร 
สวนจังหวัดกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ไดพัฒนารูปแบบเวปไซตใหมโดยจัดทําขอมูล 
ภายในใชชื่อ http://www.ayutthayastudy .org 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4.6  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผูอํานวยการสํานักวิทยบริการ 
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

สาระสาํคัญโดยยอ 
1.  ชี้แจงระบบการลงทะเบียน  ปญหาที่พบเกิดจากนักศึกษาเพิ่ม-ถอน ซึ่งสํานักวิทยบริการ 

ไดทําการเปดระบบตั้งแตวันที่ 1 พฤศจิกายน  2553 เวลา 01.00 น.  พบวา  นักศึกษาเขาไปเปลี่ยนแกไข
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การลงทะเบียนไปมาในรายวิชาศึกษาทั่วไป  ซึ่งมีการกําหนดจํานวนผูเรียนไวหากตองการไมใหจํานวน 
ผูเรียนเต็มตองทําการขยายจํานวนเพิ่มซึ่งจะตองเปนนโยบายของมหาวิทยาลัย 

2.  Server ของคณะวิทยาการจัดการจากเดิมอาจารยภาคภูมิ  เพียรธรรมดี  เปนผูดูแลระบบ 
โดยคณะวิทยาการจัดการไดนํา server  วางในระบบของมหาวิทยาลัย  ซึ่งปญหาเกิดจากตัว Hard  disk 
ของ server เครื่องเกาไดชํารุดไมสามารถ black up กลับมาไมได และตั้งแตเปลี่ยน hard disk ใหมยังไมมี 
ปญหาในการเขาระบบของมหาวิทยาลัย   ยกเวนในกรณีหนวยงานเปนผูดูแลโดยสํานักวิทยบริการฯ 
มอบหมายใหหนวยงานนั้น ๆ เปนผูรับผิดชอบเอง  เชนเดียวกับ  Server ของสถาบันอยุธยาศึกษา 
ไดขออนุญาตจดโดเมนภายใตชื่อ http://www.ayutthayastudy .org  ซึ่งสํานักวิทยบริการฯ ไดทําการ 
ให link  โดเมนมายังโดเมนของมหาวิทยาลัยสามารถบริหารจัดการไดทั้งภายในและภายนอก 
มหาวิทยาลัยซึ่งไดทําการประสานงานกับผศ.ธนู  บุญญานุวัตร 

3.  Teachers T.V.  ของคณะครุศาสตร ไดประสานงานขอจานดาวเทียมมาติดตั้งที่อาคาร 
100ป โดยในวันจันทรถึงวันศุกร จะขอเผยแพรภาพทางชอง ARU. TV เพื่อใหนักศึกษาสามารถเปดดูจาก 
ในหองเรียนหรือจากภายในมหาวิทยาลัยได 

4.  ซีดีจํานวน 250 ตอนจะนํามาแปลงไฟลที่สามารถเผยแพรในระบบประชาสัมพันธของ 
มหาวิทยาลัยได 

อธิการบดีใหขอเสนอแนะ ดังนี้ 
1.  จัดทําคูมือและจัดอบรมอาจารยที่ปรึกษา 
2.  แผนการเรียนเปนไปตามหลักสูตรตองมีแผนการเรียนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 

ประจําคณะตามหลักสูตรโดยเอกสารประจําหลักสูตรเปนตัวบอก  หากไมสามารถปฏิบัติตามแผนการเรียน 
ตามหลักสูตรไดใหคณะกรรมการประจําหลักสูตรขอความเห็นชอบคณะกรรมการประจําคณะขอความ 
เห็นชอบจากสภาวิชาการและขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยในการเปลี่ยนแปลงแผนการเรียน 
เมื่อไดรับความเห็นชอบแลวจึงดําเนินการตามนั้น 

3.  เว็บไซตของอาจารยไดใหเจาหนาที่ทํา เทมเพลต เว็บไซตของอาจารยโดย Link  จาก 
หนาเว็บไซตของอธิการบดีแตยังไมสมบรูณโดยอาจารยแตละทานตองเขาไปแกไขขอมูลเพิ่มเติมและ 
มอบหมายใหผูอํานวยการสํานักวิทยบริการฯ จัดทําคูมือการใชงานใหแกอาจารย 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 4.7  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

สาระสําคัญโดยยอ 
วันศุกรที่ 5 พฤศจิกายน  2553  สถาบันวิจัยและพัฒนาขอเรียนเชิญทานอธิการบดีเปน 

ผูมอบโลเพื่อเปนเกียรติแกอาจารยที่ทําผลงานวิจัยในชั้นเรียนดีเดน จํานวน 15 ทาน  และหนวยงาน 
ที่สนับสนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  และขออนุญาตเก็บขอมูลที่เกี่ยวของ 
กับการกําหนดทิศทางของมหาวิทยาลัยในอนาคตโดยใชแบบสอบถามแจกในที่ประชุม 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.8  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผูอํานวยการสํานักงาน 
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 

สาระสาํคัญโดยยอ 
-ไมมี- 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
-ไมมี- 

ระเบียบวาระที่ 4.9  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผูอํานวยการสํานักงานอธิการบด ี

สาระสาํคัญโดยยอ 
-ไมมี- 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
-ไมมี- 

ระเบียบวาระที่ 4.10  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีและผูชวยอธิการบดี 

ระเบียบวาระท่ี 4.10.1  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝายบริหาร 

สาระสาํคัญโดยยอ 
ตามที่มหาวิทยาลัยที่มีการจางยามรักษาความปลอดภัยใหมในระหวางนี้หากผูบริหารพบ 

ขอบกพรองขอความอนุเคราะหแจงใหกองกลาง สํานักงานอธิการบดีไดรับทราบ  เนื่องจากใกลถึงกําหนด
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ตรวจรับงานเพื่อที่สํานักงานอธิการบดีจะไดนําไปเปนขอมูลและขอเสนอแนะ ในการตรวจรับการจางยาม 
รักษาความปลอดภัยวามีความบกพรองในเรื่องใดบาง 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.10.2  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา 

สาระสําคัญโดยยอ 
1.  วันศุกรที่ 22  ตุลาคม  2553 กองนโยบายและแผนไดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ 

เกี่ยวกับการเขียนโครงการและการจัดทําแผนปรับปรุงองคกรซึ่งมีการแนะนําเกี่ยวกับการเขียน 
โครงการเชิงกลยุทธ  และโครงการที่ตอบสนองตัวชี้วัดตาง ๆ โดยมีสาระสําคัญคือ อธิบายใหผูเขารวม 
ประชุมฟงวาแตเดิมโครงการเริ่มจากกิจกรรมแตใหคิดใหมกลับทางกันโดยใหเริ่มจากเปาประสงค 
กอนและตามดวยหลักการ วัตถุประสงค ฯลฯ ตามลําดับ 

2.  วันศุกรที่ 22  ตุลาคม  2553 รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนาและผูอํานวยการ 
สํานักวิทยบริการฯ เขารวมประชุมจัดทําแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ไดรับงานการทําระบบฐานขอมูลความตองการแรงงานโดยใหมหาวิทยาลัยจัดทําโปรแกรมระบบ 
ฐานขอมูลให  ซึ่งผูอํานวยการสํานักวิทยบริการฯ  ไดรายงานความคืบหนาเปนครั้งที่ 2  เปาหมาย 
จะรวบรวมโรงงานที่มีการจางงานตั้งแตจํานวน 50 คน ขึ้นไปมีจํานวน 514 แหงใน 5 นิคมในการ 
ดําเนินงานครั้งนี้มหาวิทยาลัยจะไดรับประโยชนและความตองการของแตละโรงงานเปนอยางไร 

3.  วันจันทรที่ 25 ตุลาคม  2553 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 28  ตุลาคม  2553 รองอธิการบดี 
ฝายวางแผนและพัฒนาและผูอํานวยการสํานักวิทยบริการฯ รวมงานสัมมนาแชรพอยตคอนเฟอรเรนท 
ที่ประเทศสิงคโปร  ประโยชนที่ไดรับ คือ ประโยชนของซอฟทแวรตัวนี้สามารถนํามาใชในการจัดการ 
ความรูไดสามารถทําระบบประกันคุณภาพ และจัดทําระบบบริหารโครงการได  หากมีโอกาสตอไป 
จะทําการจัดประชุมสัมมนาเพื่อแนะนําโปรแกรมนี้ตอไป 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ
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ระเบียบวาระท่ี 4.10.3  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝายวิชาการ 
สาระสาํคัญโดยยอ 

1.  มหาวิทยาลัยทําการสอบคัดเลือกนักศึกษา (รอบแรก) ประจําปการศึกษา 2554  และ 
ประกาศผลเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2553  รายงานตัวเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม  2533  และ วันที่ 1-7 พฤศจิกายน 
2553  ไดทําการขยายเวลาเนื่องจากเกิดอุทกภัย  โดยมีนักศึกษาสมัครสอบคัดเลือกทั้งหมดจํานวน  881 คน 
และมีนักศึกษาที่ผานการคัดเลือกจํานวน  646 คน มหาวิทยาลัยไดมีการวางแผนการรับสมัครและ 
คณะกรรมการทํา ต.2ข พิจารณาในชวงที่ประกาศผล พบวา คณะครุศาสตรสอบไดจํานวน 313 คน 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรจํานวน 147 คน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจํานวน 103 คน 
คณะวิทยาการจัดการจํานวน 83คน  ซึ่งจะกําหนดการรับสมัคร รอบที่ 2  ปลายเดือนกุมภาพันธ 2554 

2.  ที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทยไดทําหนังสือเวียนเรื่องการสอบแอดมิสชั่น  เรื่องการ 
โหลดคะแนน และขอฝากคณะครุศาสตรดูในเรื่องการโหลดคะแนนซึ่งจะมีผลในการคัดเลือกนักศึกษา 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4.10.4  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝายวิจัยและ 
บริการวิชาการ 

สาระสําคัญโดยยอ 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม  2553  สถาบันวิจัยและพัฒนาโดยรองอธิการบดีฝาย 

วิจัยและบริการวิชาการ  และอาจารยวรอนงค โกวิทเสถียรชัย  ไดใหความรวมมือกับสํานักวิจัย 
แหงชาติในการตอนรับโครงการความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยเนหรู  ประเทศอินเดียทําวิจัย 
เรื่องกระบวนการความเปนเมือง  กับแนวทางปองกันปญหาอาชญากรรม  เปรียบเทียบระหวาง 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยากับประเทศอินเดียและขอความอนุเคราะหมหาวิทยาลัยเก็บขอมูล 
แบบสอบถามจํานวน 40 ชุด ไดดําเนินการเรียบรอย  โดยไดรับความรวมมือจากอาจารยหลายคณะ 
ในการตอบแบบสอบถาม 

มติ/ความเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 4.10.5  เรื่องนําเสนอเพือ่ทราบจากรองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา 

สาระสาํคัญโดยยอ 
-ไมมี- 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
-ไมมี- 

ระเบียบวาระท่ี 4.10.6  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผูชวยอธิการบดีฝายบริหาร 

สาระสาํคัญโดยยอ 
-ไมมี- 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
-ไมมี- 

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องนําเสนอเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระที่  5.1  พิจารณาการจัดบริการคอมพิวเตอรสําหรับนักศึกษา 
ภาพรวมทั้ง 4 คณะ 

สาระสําคัญโดยยอ 
ตามที่คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ขอใหมหาวิทยาลัยสนับสนุนคอมพิวเตอรสําหรบั 

นักศึกษา  จํานวน 20 เครื่อง เพื่อการฝกทักษะดานคอมพิวเตอร  โดยคณะเปนผูรับผิดชอบดาน 
บริหารจัดการ  และใหสํานักวิทยบริการฯ ชวยในการซอมบํารุง นั้น  สํานักวิทยบริการฯ ขอนําเสนอ 
ขอมูลตาง ๆ 

ขอกฏหมาย 
ตามระเบียบมาตรา 31 (2) แหง พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 อธิการบดี 

มีหนาที่ควบคุมดูแลบุคลากร  การเงิน การพัสดุ สถานที่และทรัพยสินอ่ืนของมหาวิทยาลัยใหเปนไป 
ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศและขอบังคับของทางราชการของมหาวิทยาลัย 

ขอเสนอ / ญัตติ 
พิจารณาการจัดบริการคอมพิวเตอรสําหรับนักศึกษาภาพรวมทั้ง 4 คณะ
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มติท่ีประชมุ 
ใหนําขอมูลมาพิจารณาเพื่อเลือกวิธีที่ดีที่สุดในการประชุมครั้งตอไป  มอบหมาย 

ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการฯ รวบรวมขอมูลเครื่องคอมพิวเตอรที่มีอยูในระบบเพื่อใชในการเรียน 
การสอนในวิชาที่ตองเรียนเรื่องคอมพิวเตอร  และเครื่องคอมพิวเตอรที่ใชเพื่อการเสริมการเรียนการ 
สอน เพื่อการศึกษาคนความีอยูจํานวนกี่เครื่อง  ยังตองการเครื่องคอมพิวเตอรอยูจํานวนกี่เครื่อง 
พรอมทั้งเสนอทางเลือก คือ 

1.  ซื้อครั้งเดียวจํานวน 100  เครื่อง หรือแบงซื้อปแรกจํานวน 50  เครื่อง และปตอไป 
จํานวน 50 เครื่อง 

2.  การเชาจํานวน 100 เครื่อง หรือแบงเชาปแรกจํานวน 50 เครื่อง และปตอไปจํานวน 
50 เครื่อง 

3.  ขอดี ขอเสียของการซื้อทีเดียวและแบงป 
4.  ขอดี ขอเสียของการเชาทีเดียวและแบงป 

ระเบียบวาระที่ 5.2 พิจารณาผลการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

สาระสําคัญโดยยอ 
ตามที่มหาวิทยาลัยไดดําเนินการจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําป 

งบประมาณ พ.ศ. 2553 กับหนวยงานตนสังกัด คือ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ 
จะตองรับการประเมินจากสํานักงานพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ในรอบ 12 เดือน ตามปฏิทินการ 
ดําเนินงาน ซึ่งมหาวิทยาลัยตองจัดทํารายงานประเมินผลการปฏิบัติราชการ สงใหสํานักงาน ก.พ.ร. 
ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2553 

กองนโยบายและแผน โดยกลุมงานประกันคุณภาพในฐานะผูประสานงานและจัดทํา 
รายงานประเมินผลการปฏิบัติราชการ ไดดําเนินรวบรวม วิเคราะหผลการดําเนินงาน และจัดทํา 
รูปเลมเอกสารรายงานใหสํานักงาน ก.พ.ร. ทราบเรียบรอยแลว ผลการดําเนินงานเบื้องตน พบวา 
มหาวิทยาลัยสามารถปฏิบัติราชการไดบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติราชการ ในระดับคะแนนเฉลี่ย 
3.2141 โดยพิจารณาจากตัวชี้วัดที่ใชประเมินผลการปฏิบัติราชการ จํานวน 12 ตัวชี้วัดหลัก และ 
ตัวชี้วัด 8 ตัวชี้วัดยอย รวมทั้งสิ้น 20 ตัวชี้วัด และมีผลการดําเนินงานสูงกวาเปาหมายในระดับ 3 
คะแนนขึ้นไป จํานวน 12 ตัวชี้วัด ต่ํากวาเปาหมาย จํานวน 4 ตัวชี้วัด และอยูระหวางการจัดเก็บ 
ขอมูลตามเงื่อนไขที่ระบุในคูมือ จํานวน 4 ตัวชี้วัด
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ขอกฏหมาย 
ตามระเบียบมาตรา 31 (2) แหง พ.ร.บ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 อธิการบดี 

มีหนาที่ควบคุมดูแลบุคลากร  การเงิน การพัสดุ สถานที่และทรัพยสินอ่ืนของมหาวิทยาลัย 
ใหเปนไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศและขอบังคับของทางราชการของมหาวิทยาลัย 

ขอเสนอ / ญัตติ 
1.  พิจารณาผลการประเมินจากรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรอง 

การปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
2.  พิจารณาผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดที่ 12 ระดับความสําเร็จของการดําเนินงาน 

ตามเกณฑคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
3.  นําเสนอรายงานผลการปฏิบัติราชการ ตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําป 

งบประมาณ พ.ศ. 2553 ใหสภามหาวิทยาลัยรับ และใหขอคิดเห็น 

มติท่ีประชมุ 
ใหคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยทําหนาที่ในนามมหาวิทยาลัยในการพิจารณา 

ใหความเห็นและขอเสนอแนะหรือขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติ 
ราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยนําขอมูลกลับไปพิจารณามีระยะเวลาดําเนินการ 
ภายใน 6 วัน และใหทุกหนวยงานเสนอแนะขอมูลเพิ่มเติมสงกลับมายังสํานักงานประกันคุณภาพ 
ภายในวันที่ 8 พฤศจิกายน  2553 หากไมมีขอมูลเพิ่มเติมหรือความเห็นใดสํานักงานประกันคุณภาพ 
จะถือเอาผลการดําเนินงานตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553  ตามที่ 
รายงานคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเสนอตอสภามหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบตอไป 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอื่นๆ 

ระเบียบวาระที่ 6.1 ขอเปดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาอังกฤษศึกษา 

สาระสําคัญโดยยอ 
ตามขอมูลบัญชีสรุปจํานวนขาราชการและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาที่จะ 

เกษียณอายุราชการ ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ พบวาใน 
ระหวางป พ.ศ. 2557-2562  มีจํานวนครูสาขาวิชาภาษาตางประเทศเกษียณอายุราชการ โดยมี 
รายละเอียดดังนี้
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ปงบประมาณ พ.ศ.  จํานวนครูท่ีเกษยีณ 
2557  1,145 
2558  1,462 
2559  1,587 
2560  1,567 
2561  1,1479 
2562  1,505 
รวม  8,745 

ประกอบกับคณะครุศาสตรยังไมมีหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษศกึษา 
เพื่อตอบสนองตอความตองการจําเปนในการใชครูสาขาภาษาอังกฤษศึกษา 

ขอเสนอ/ญัตต ิ
ขอความเห็นชอบการเปดหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา ในป 

การศึกษา 2554 

มติท่ีประชมุ 
ที่ประชุมใหความเห็น ดังนี้ 

1.  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานของกระทรวงศึกษาธิการ 
มีสถาบันผูผลิตครูในพื้นที่มีสาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษามีจํานวนเทาไหร ควรมีขอมูลเพิ่มเติม 
ประกอบการพิจารณาควบคูดวย 

2.  มอบหมายคณะครุศาสตรรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของจัดทําเปนโครงการพัฒนา 
หลักสูตรเสนอผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจําคณะและเสนอมหาวิทยาลัยขออนุมัติ 
โครงการเพื่อดําเนินการตามโครงการที่เสนอตอไป 

3.  คณะครุศาสตรควรจัดการศึกษาใหครบวงจร  พรอมทั้งประมวลขอมูลตางๆเพื่อ 
ทําการยกรางเสนอมหาวิทยาลัยอนุมัติดําเนินการ 

4. การใชชื่อสาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษาไมสื่อในเรื่องการสอน
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ระเบียบวาระที่  6.2  รางหลักเกณฑในการพิจารณารับพนักงานมหาวิทยาลัย 
ปงบประมาณ 2554 

สาระสําคัญโดยยอ 
จากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย วันที่ 12  ตุลาคม  2553  ที่ประชุมได 

มีการเสนอใหคณะกรรมการไปจัดทําหลักเกณฑในการพิจารณารับพนักงานมหาวิทยาลัย 
ปงบประมาณ 2554  เพื่อใหเปนเกณฑกลางในการรับบุคลากรดังกลาวนั้น 

ขอกฏหมาย 
พรบ.ม.ราชภัฏ พ.ศ. 2547 ม.31 (2) อธิการบดีมีหนาที่ควบคุมดูแลบุคลากร การเงิน 

การพัสดุ สถานที่และทรัพยสินอ่ืนของมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ 
และขอบังคับของทางราชการและของมหาวิทยาลัย ม.36 ใหคณบดีเปนผูบังคับบัญชาและ 
รับผิดชอบงานในคณะ 

ขอเสนอ/ญัตต ิ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  และคณะ 

วิทยาการจัดการ ไดรวมรางหลักเกณฑดังกลาวเรียบรอยแลว  จึงขอสงหลักเกณฑในการพิจารณารับ 
พนักงานมหาวิทยาลัยปงบประมาณ 2554  เพื่อนําเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาตอไป 

มติท่ีประชมุ 
ใหแตละคณะกําหนดหลักเกณฑของแตละคณะเองหรือใชหลักเกณฑที่เหมือนกันทุก 

คณะและนําเสนอประกอบกับขอมูล (ราง) หลักเกณฑในการพิจารณารับพนักงานมหาวิทยาลัย 
ปงบประมาณ 2554ในการประชุมครั้งตอไป  โดยพิจารณาเปน 2 สวน คือ 

1.  ความตองการอัตรากําลังของแตละคณะซึ่งมีอยูในแผนอัตรากําลัง 
2.  ความเห็นเปนเกณฑกลาง หรือกําหนดตามความตองการของคณะโดยกําหนดตามความ 

ประสงค
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ระเบียบวาระที่  6.3 กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ 20/2553 

สาระสําคัญโดยยอ 
เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนําเสนอปฏิทินเพื่อหารือเรื่องกําหนด 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 20/2553 

ขอเสนอ/ญัตต ิ
ขอความเห็นชอบกําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 20/2553 

วันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553  เวลา 13.30 น. ณ หองประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พระนครศรีอยุธยา 

มติท่ีประชมุ 
รับทราบ 

ปดประชุมเวลา เวลา  17.30 น. 
รศ.วันทนีย  แสนภักดี  ผูตรวจบันทึกการประชุม 
นางสาวภัครินทร  ภิญญา  ผูบันทึกการประชุม 
นางสาวปยะนชุ  แสงมะฮะหมัด  ผูบันทึกการประชุม


