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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
คร้ังที่ 7/2555 

วันอังคารท่ี 17 เมษายน 2555 เวลา 13.30 – 15.45 น. 
ณ หองประชุม 1 อาคาร 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

-------------------------------------------------- 
ผูท่ีมาประชุม 
1. ดร.บรูพาทิศ พลอยสุวรรณ อธิการบดี ประธาน 
2. ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุงพรหม รองอธิการบดฝีายวิชาการ กรรมการ 
3. นายจิรศักดิ์ ชุมวรานนท รองอธิการบดฝีายวางแผนและพฒันา กรรมการ 
4. ดร.ชิดชัย สนั่นเสียง รองอธิการบดฝีายวิจัยและบริการวิชาการ กรรมการ 
5. ดร.ชมพูนุท สุขหวาน (แทน) คณบดีคณะครุศาสตร กรรมการ 
6. ดร.ภาคิน โชติเวศยศิลป (แทน) คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร กรรมการ 
7. รศ.ดร.นพวรรณ ธีระพันธเจริญ คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กรรมการ 
8. รศ.ลํายอง ปลั่งกลาง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 
9. นางสาวเกษรา ศรีวิเชียร (แทน) ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กรรมการ 
10. นางสาวกันยารัตน โกมโลทก (แทน) ผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา กรรมการ 
11. นายชัยพฤกษ ชูดํา ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการ 
12. ดร.รวีวัตร สิริภูบาล ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา กรรมการ 

ผูเขารวมประชุม 
1. นางสุนทรี โพธิกุล ผูอํานวยการกองกลาง 
2. นางสาวเพลินตา โมสกลุ ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน 
3. นางลักขณา เตชวงษ ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา 
4. นางสารภี พูลศิริ ผูอํานวยการกองพฒันานักศึกษา 
5. นางสริตา เจริญทัศน นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
6. นายธัญกร สัมมานุช นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
7. นางปาณิสรา ผดุงรัตน นักวิเคราะหนโยบายและแผน 

ผูไมมารวมประชุม 
1. รศ.วันทนีย แสนภักดี รองอธิการบดฝีายบริหาร ติดราชการ 
2. นายทวีศักดิ์ จริตควร ผูชวยอธิการบดีฝายบริหาร ติดภารกิจ 
3. นายสุนทร โภชฌงค รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา ติดภารกิจ 

เปดประชุม เวลา 13.30 น. 
ประธานพิจารณาจํานวนกรรมการที่มาประชุมและเห็นวาครบองคประชุมแลวจึงเปดการประชุม 

และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม
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ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ 
ระเบียบวาระที่ 1.1 การประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2555 

สาระสําคัญโดยยอ 
ประธานแจงใหที่ประชุมทราบกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยประจําเดือนเมษายน 

ครั้งที่ 4/2555 ในวันพุธที่ 25 เมษายน 2555 เวลา 09.30 น. ณ หองประชุม 1 อาคาร 2 มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และขอเรียนเชิญคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยทุกทานเขารวมรับฟง 
การประชุมสภามหาวิทยาลัยตามวันและเวลาดังกลาวดวย 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 1.2 การรวมเปนหนวยติดตามประเมินโครงการงบกลางฟนฟูภายหลัง 
อุทกภัย 

สาระสําคัญโดยยอ 
ประธานแจงใหที่ประชุมทราบวาเครือขายบริการวิชาการไดประสานงานกับคณะกรรมการ 

การอุดมศึกษาในการเปนหนวยติดตามประเมินโครงการงบกลางฟนฟูภายหลังอุทกภัยโดยมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเปนหนวยงานเครือขายจํานวน 27 มหาวิทยาลัย เพื่อติดตามประเมิน 
โครงการดังกลาว  ในการดําเนินโครงการประเมินติดตามงบกลางเพื่อการฟนฟูภายหลังอุทกภัย 
ซึ่งคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดมีการลงนามบันทึกขอตกลงรวมกับสํานักนายกรัฐมนตรี 
ในการดําเนินการติดตามประเมินโครงการงบฟนฟูเมื่อสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดลงนาม 
กับสํานักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรีแลว และไดมอบหมายใหเครือขายบริการวิชาการซึ่ ง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเปนหนึ่งในเครือขายไดทําหนาที่ติดตามประเมินโครงการ 
ซึ่งไดมีการลงนามเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2555 ณ ตึกสันติไมตรี  ซึ่งในวันที่ 26 เมษายน 2555 
คณะทํางานของเครือขายบริการวิชาการ ซึ่งจะมีคณะทํางานชุดหนึ่งจะไปจัดทํา (ราง) กรอบประเด็น 
ติดตามและประเมินที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม จากนั้นจะทําการแจงมหาวิทยาลัยในเครือขายรับทราบ 
กรอบการประเมินและกําหนดแนวทางการดําเนินการประเมินตอไป 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 1.3 ปญหาขอมูลเกี่ยวกับหลักสูตร 

สาระสําคัญโดยยอ 
ประธานแจงใหที่ประชุมทราบวาไดทําการตรวจสอบขอมูลในหลายจุด  เกี่ยวกับเรื่อง 

หลักสูตรของมหาวิทยาลัยมีปญหาความไมชัดเจน มีขอมูลหลักสูตรปรากฏไมตรงกัน เมื่อนักศึกษาเขา 
มาดูขอมูลในเว็ปไซตจะมีขอมูลปรากฏอีกอยางหนึ่ง จึงนําเรียนคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อ
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รับทราบวามีขอมูลหลักสูตรไมตรงกัน  ซึ่งไดมอบให ผศ.ดร.วิมลพรรณ  รุงพรหม ทําการตรวจสอบ 
รวมกับกองบริการการศึกษาอีกครั้งหนึ่งเกี่ยวกับขอมูลของหลักสูตร เพื่อทําการแกไขใหถูกตองตรงกัน 
ตอไป  และขอความรวมมือคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยที่ดูแลเรื่องหลักสูตรในการตรวจสอบ 
เว็บไซตของแตละคณะ 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระที่ 2.1 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2555 

สาระสําคัญโดยยอ 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยไดมีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

ครั้งที่ 6/2555 เมื่อวันอังคารที่ 3 เมษายน 2555 ณ หองประชุม 1 อาคาร 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พระนครศรีอยุธยา 

เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย นําเสนอรายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2555 
เพื่อขอใหที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 

มต/ิความคิดเห็นของท่ีประชุม 

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้ งที่ 6/2555 
โดยไมมีการแกไข 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม 

ระเบียบวาระที่ 3.1 รายงานขอมูลการดําเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ครั้งที่ 6/2555 

สาระสําคัญโดยยอ 
เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย นําเสนอขอมูลการดําเนินงานและ 

ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2555 โดยไดแจงและ 
มอบใหหนวยงานและบุคคลที่เกี่ยวของดําเนินการตามมติแลว 

ความเปนมา/เรื่องเดิม/ขอเท็จจริง 
1. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ไดมีมติกําหนดเปนแนวปฏิบัติใหเลขานุการนําเสนอ 

ที่ประชุมเพื่อทราบความคืบหนาหรือขอมูลการดําเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติทุกครั้งโดยบรรจุ 
เปนเรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งกอนดวย
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2. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มีการประชุม ครั้งที่ 6/2555 เมื่อวันอังคารที่ 
3 เมษายน 2555 เวลา 13.30 น. ณ หองประชุม 1 อาคาร 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
โดยมีสาระตามรายงานการประชุมฯ ในระเบียบวาระที่ 2.1 

3. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มีการประชุม ครั้งที่ 6/2555 เมื่อวันอังคารที่ 
3 เมษายน 2555 โดยมอบหมายใหฝายเลขานุการแจงไปยังหนวยงานและบุคคลที่เกี่ยวของปฏิบัติตาม 
มติที่ประชุมในระเบียบวาระที่ 3.1 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.1 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะครุศาสตร 

สาระสําคัญโดยยอ 
 ไมมี  

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
 ไมมี  

ระเบียบวาระที่ 4.2 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

สาระสําคัญโดยยอ 
 ไมมี  

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
 ไมมี  

ระเบียบวาระที่ 4.3 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

สาระสําคัญโดยยอ 
รศ.ลํายอง  ปลั่งกลาง รายงาน 
1. วันที่ 1015 พฤษภาคม 2555 คณะวิทยาการจัดการจัดอบรมปฏิบัติการเขียน 

โครงการวิจัย 
2. วันที่ 17 พฤษภาคม 2555 คณะวิทยาการจัดการจัดอบรมโครงการคนดีศรีอยุธยา 
3. วันที่ 24 พฤษภาคม 2555 คณะวิทยาการจัดการจัดประชุมเพื่อจัดทํา มคอ. 5, 6, 7 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 4.4 เรื่องนาํเสนอเพือ่ทราบจากคณบดคีณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

สาระสําคัญโดยยอ 
 ไมมี  

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
 ไมมี  

ระเบียบวาระที่ 4.5 เรือ่งนําเสนอเพื่อทราบจากผูอาํนวยการสถาบนัอยุธยาศึกษา 

สาระสําคัญโดยยอ 
นางสาวกันยารัตน  โกมโลทก  รายงาน 
1. วันที่ 2627 เมษายน 2555 การเขารวมการอบรมอยุธยาศึกษาศรีเทพละโวอโยธยา 

เปนการอบรมสําหรับผูที่สอนอยุธยาศึกษาและผูที่เกี่ยวของ ในงานนี้จะมีผูบริหารและเจาหนาที่สถาบัน 
อยุธยาศึกษารวมกิจกรรมในครั้งนี้ดวย โดย ผศ.พันทิพา  มาลา เปนวิทยากรอภิปรายในชวงเชาหลังจาก 
นั้นจะออกภาคสนามที่หมูบานญี่ปุนหมูบานโปรตุเกส และจะเดินทางตอไปที่จังหวัดเพชรบรูณ 

2. วันที่ 34 พฤษภาคม 2555 สถาบันอยุธยาศึกษาจัดกิจกรรมคายวัฒนธรรมนําวิถีชีวิต 
ไทยใหกับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 46 มีวัตถุประสงคเพื่อเผยแพรความรู ความเขาใจ และ 
ความสําคัญ การสงเสริมเผยแพรวัฒนธรรมจะจัดข้ึนที่เรือนไทยสถาบันอยุธยาศึกษา  มีกิจกรรมการสาน 
ปลาตะเพียน  การทําขนมไทย  การปนตุกตาดินและของเลนเด็กไทย 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.6 เรื่องนําเสนอเพือ่ทราบจากผูอํานวยการสํานักวิทยบรกิารและ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

สาระสําคัญโดยยอ 
นายชัยพฤกษ  ชูดํา  รายงาน 
สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศแจงการใชงานอินเตอรเน็ตของมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยาใชงานไมไดตั้งแตวันที่ 14 เมษายน 2555 เวลา 17.00 น. ซึ่งสํานัก 
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศไดประสานงานในเบื้องตนตั้งแตวันที่ 14 เมษายน 2555 เปนตนมา 
ชาติ  แตเนื่องจากเปนชวงวันหยุดราชการเจาหนาที่ผูดูแลระบบของสํานักงานคณะกรรมการการ 
อุดมศึกษามี เจ าหนาที่ ป ฏิบัติ งานเพียง 1 ท าน  และสามารถใช งานไดแลวตั้ งแต วันที่ 17 
เมษายน 2555 เวลา 11.00 น. สาเหตุเนื่องจากสายไฟเบอรที่อยูในโครงการ Network Education 
ชํารุดเสียหายซึ่งมหาวิทยาลัยไดปรับยายจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเปลี่ยนไปใช 
เครือขายการศึกษาของชาติ 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 4.7 เรื่องนําเสนอเพือ่ทราบจากผูอํานวยการสถาบนัวิจัยและพฒันา 

สาระสําคัญโดยยอ 
ดร.ชิดชัย  สน่ันเสียง รายงาน 
1. สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดอบรมการทําวิจัยใหกับคณาจารยคณะมนุษยศาสตรและ 

สังคมศาสตร ในวันอังคารที่ 17 เมษายน 2555 
2. การศึกษาดูงานตั้งแตวันที่ 1822 เมษายน 2555 บุคลากรและเจาหนาที่ของ 

สถาบันวิจัยและพัฒนาจะเดินทางไปศึกษาดูงานที่จังหวัดสุราษฎรธานี 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.8 เรื่องนาํเสนอเพือ่ทราบจากผูอํานวยการสํานกังานคณะกรรมการบณัฑติศกึษา 

สาระสําคัญโดยยอ 
 ไมมี  

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
 ไมมี  

ระเบียบวาระที่ 4.9 เรื่องนําเสนอเพือ่ทราบจากผูอาํนวยการสํานกังานอธกิารบดี 

สาระสําคัญโดยยอ 
 ไมมี  

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
 ไมมี  

ระเบียบวาระที่ 4.10 เรือ่งนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีและผูชวยอธกิารบดี 

ระเบียบวาระที่ 4.10.1 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝายบริหาร 

สาระสําคญัโดยยอ 

 ไมมี  

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
 ไมมี 
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ระเบียบวาระที่ 4.10.2 เรื่องนําเสนอเพือ่ทราบจากรองอธกิารบดฝีายวางแผนและพฒันา 

สาระสําคัญโดยยอ 
นายจิรศักดิ์   ชุมวรานนท  ขออนุญาตที่ประชุมใหผูอํานวยการกองนโยบายและแผนและ 

เจาหนาที่ผูรับผิดชอบ นําเสนอขอมูลเพื่อรับทราบดังนี้ 
1. รายงานการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 ภาพรวมของ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2554 31 มีนาคม 2555 
2. รายงานตามกรอบแผนพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจําป 

งบประมาณ พ.ศ. 25532555 ซึ่งจัดทําเพื่อติดตามผลการดําเนินงานเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2552 
ถึงวันที่ 30 กันยายน 2554 ไดมีการนําเสนอในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มีมติให 
กองนโยบายและแผนนํากลับไปปรับปรุงแกไขขอมูลตามที่คณะกรรมการไดใหขอเสนอแนะ 
บัดน้ีกองนโยบายและแผนดําเนินการแกไขตามขอเสนอแนะดังกลาวเสร็จเรียบรอยแลวจึงนําเสนอตอ 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบ 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบในหลักการตามที่เสนอ โดยแกไขปรับปรุงใหใชพันธกิจของมหาวิทยาลัยและแผนงาน 

โคร งกา รที่ ไ ด ดํ า เ นิ นกา ร เ พื่ อ เ สนอต อ สภามหา วิ ทยาลั ย ในป ง บปร ะมาณ พ .ศ . 2 555 
ขอใหทุกหนวยงานใหความรวมมือในการสงขอมูลใหกับกองนโยบายและแผนเพื่อใหสามารถดําเนินการได 
สมบูรณยิ่งข้ึน 

ระเบียบวาระที่ 4.10.3 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝายวิชาการ 

สาระสําคัญโดยยอ 
ผศ.ดร.วิมลพรรณ  รุงพรหม  รายงาน 
1. กองบริการการศึกษาปรับปรุงขอมูลหลักสูตร  เดิมมีขอมูลหลักสูตรทั้งหมดจํานวน 

52 หลักสูตร มีการปดหลักสูตรฟสิกสจํานวน 1 หลักสูตร เหลือจํานวน 51 หลักสูตรซึ่งจะมีจํานวน 
3 หลักสูตรที่จะปดในอนาคต คือ หลักสูตรสารสนเทศธุรกิจ หลักสูตรอังกฤษธุรกิจ หลักสูตรการจัดการ 
การคลัง และขณะนี้มีหลักสูตรที่รับนักศึกษาจํานวน 39 หลักสูตร 

2. มหาวิทยาลัยโดยคณะกรรมการวางแผนการรับนักศึกษาไดประกาศผลการรับนักศึกษา 
รอบที่สองจํานวน 1,800 คน มีการประชุมวางแผนการรับเนื่องจากมีบางหลักสูตรไมเปนไปตามแผนมีมติ 
ใหเปดรับรอบที่สามเพื่อใหเปนไปตามแผน ไดมีการประกาศรับนักศึกษาไปแลวตั้งแตวันที่ 19 เมษายน 
2555 เปนตนไปจนถึงสิ้นเดือนเมษายน และอีกสวนหนึ่งที่มีการรับสมัครไวในระบบซึ่งกําหนดการที่จะ 
ดําเนินการปฐมนิเทศนักศึกษาตั้งแตวันที่ 9, 10, 11 พฤษภาคม 2555 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 4.10.4 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ 

สาระสําคัญโดยยอ 
ดร.ชิดชัย  สน่ันเสียง  รายงาน 

1. การจัดโครงการ “เฉลิมขวัญพระชันษาราชนัดดาทีปงกร” โดยศูนยพัฒนาการกีฬา 
และเยาวชนรวมกับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจะจัดโครงการเฉลิมขวัญพระชันษาราชนัดดาทีปงกร 
ในวันที่ 28 เมษายน 2555 เวลา 19.00 น. ณ ศาลากลางหลังเกา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยามอบหมาย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาจัดกิจกรรมจํานวน 2 กิจกรรม คือ 

1) รําถวายพระพรไดประสานไปยังคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรและ 
ไดประสานกับ ผศ.สุมิตร  เทพวงษ เปนผูรับผิดชอบดําเนินการ 

2) การแตงบทอาเศียรวาทและอานบทอาเศียรวาทไดประสานไปยังคณะ 
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และไดประสานกับอาจารยศิขรินทร  แสงเพชร เปนผูรับผิดชอบ 
ดําเนินการ 

2. การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ 
สถาบันพระปกเกลาไดเชิญชวนใหมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเขารวมในการจัดนิทรรศการ 
เฉลิมพระเกียรติในวันที่ 2331 กรกฏาคม 2555 มอบหมายใหสถาบันอยุธยาศึกษา โดยจังหวัด 
พระนครศรีอยุธยาขอความรวมมือ 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.10.5 เรือ่งนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธกิารบดฝีายกิจการนกัศกึษา 

สาระสําคัญโดยยอ 
 ไมมี  

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
 ไมมี  

ระเบียบวาระที่ 4.10.6 เรื่องนําเสนอเพือ่ทราบจากผูชวยอธิการบดฝีายบริหาร 

สาระสําคัญโดยยอ 
 ไมมี  

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
 ไมมี 



การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ครั้งที่ 8/2555 

[210] 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องนําเสนอเพื่อพิจารณา 

ระ เบียบวาระที่ 5 .1 ขอความเห็นชอบ(ร าง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พระนครศรีอยุธยา เรื่อง เกณฑการจัดสรรอัตรากําลังพนักงาน 
มหาวิทยาลัย ปงบประมาณ พ.ศ. 2555 มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พระนครศรีอยุธยา 

สาระสําคัญโดยยอ 
นางสาวเพลินตา  โมสกุล ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน นําเสนอ (ราง) ประกาศ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง เกณฑการจัดสรรอัตรากําลังพนักงานมหาวิทยาลัย 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2555 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ไดรับจัดสรรงบเงินอุดหนุน หมวดเงิน 
อุดหนุนบุคลากร เพื่อเปนคาใชจายสําหรับการจางพนักงานมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2555 จํานวน 64 อัตรา ประกอบดวยพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ จํานวน 32 อัตรา 
พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน จํานวน 32 อัตรา นั้น กองนโยบายและแผน ไดจัดทํา 
(ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง เกณฑการจัดสรรอัตรากําลังพนักงาน 
มหาวิทยาลัย ปงบประมาณ พ.ศ. 2555 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  และนําเสนอเขาที่ 
ประชุมคณะกรรมการจัดสรรอัตรากําลังพนักงานมหาวิทยาลัย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 
มีมติเห็นชอบและใหนําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบตอไป 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
เห็นชอบ (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่องเกณฑการจัดสรร 

อัตรากําลังพนักงานมหาวิทยาลัย ปงบประมาณ พ.ศ. 2555 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
โดยกําหนดหลักเกณฑการจัดสรรในสายวิชาการใหคํานึงถึงสัดสวนอาจารยวุฒิปริญญาโทและ 
วุฒิปริญญาเอกใหเทากับรอยละ 50 

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ 

ระเบียบวาระที่ 6.1 กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2555 

สาระสําคัญโดยยอ 
เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย นําเสนอปฏิทินเพื่อหารือเรื่องกําหนด 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2555 

ขอเสนอ/ญัตต ิ
ขอความเห็นชอบกําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2555 

วันอังคารที่ 1 พฤษภาคม 2555 เวลา 13.30 น. ณ หองประชุม 1 อาคาร 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พระนครศรีอยุธยา



การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ครั้งที่ 8/2555 
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มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 6.2 การจําหนายอาหารอิสลามในโรงอาหาร 

สาระสําคัญโดยยอ 
คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี นําเสนอ เรื่องรายการอาหารสําหรับนักศึกษา 

ชาวมุสลิม  สาเหตุจากไดรับการรองเรียนจากนักศึกษา เนื่องจากโรงอาหารไมมีรายการอาหารอิสลาม 
บริการใหกับนักศึกษาที่เปนมุสลิม 

ผูอํานวยการกองกลาง  ช้ีแจงวา  ไดดําเนินการรับสมัครรานคาเขามาจําหนายอาหาร 
อิสลามแลว  แตไมสามารถขายอาหารไดนานเนื่องจากขายอาหารไดนอยมากทําใหรานคาอิสลามอยู 
ไมได และไดขออนุญาตรองอธิการบดีฝายบริหารเพื่อลดคาเชารานลงจาก 6,000 บาท เหลือคาเชา 
รานคาเพียง 2,000 บาท  แตเนื่องจากเปนชวงปดภาคเรียนจึงยังไมมีรานคามาจําหนายอาหารได 
ในขณะนี้ 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ปดประชุมเวลา เวลา 15.45 น. 

นางสาวภัครินทร ภิญญา ผูบันทกึการประชุม 
นายสราวุธ คําสัตย ผูบันทกึการประชุม 
นางนงคราญ คงสมทรง ผูบันทกึการประชุม 
นางสาวปยะนุช แสงมะฮะหมัด ผูบันทกึการประชุม 
รศ.วันทนีย แสนภักดี ผูตรวจบันทึกการประชุม




