บันทึกขอความ
สวนราชการ สํานักงานอธิการบดี กองกลาง สํานักงานสภามหาวิทยาลัย โทร. 1204
ที่ ศธ 0550.1.1/กบ.51
วันที่ 3 กันยายน 2554
เรื่อง แจงมติการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 18/2554
เรียน หนวยงานที่เกี่ยวของ
จากการประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย ครั้ ง ที่ 18/2554 เมื่ อ วั น อั ง คารที่ 30
สิงหาคม 2554 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มีมติและขอสั่งการใหดําเนินการ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 5.1 เห็นชอบในหลักการ การขออนุมัติโครงการและงบประมาณจัดการศึกษา
ตามบันทึกขอตกลงความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยากับมหาวิทยาลัยชนชาติกวางสี
ประจํ าป พ.ศ. 2554 วงเงิ น จํ านวน 958,641.60 บาท (เก า แสนห า หมื่ น แปดพั น หกร อ ยสี่ สิบ เอ็ ด บาท
หกสิบสตางค) โดยใหจัดทํารายละเอีย ดโครงการและคําของบประมาณใหมีความชัดเจน
ระเบี ย บวาระที่ 5.2 เห็น ชอบการดําเนิ นการจางจั ดทําแผนแมบททางกายภาพโดยวิ ธีกรณี
พิเศษดวยสวนใหญมีมติดังนี้
1. เห็นชอบจํานวน 8 คน ดังนี้
1) รศ.วันทนีย
แสนภักดี
รองอธิการบดีฝายบริหาร
2) ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุงพรหม
รองอธิการบดีฝายวิชาการ
3) นายจิรศักดิ์
ชุมวรานนท รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา
4) ดร.สุภัทรา
คงเรือง
(แทน) คณบดีคณะครุศาสตร
5) รศ.ดร.นพวรรณ
ธีระพันธเจริญ คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
6) ดร.นริสานันท
เดชสุระ
(แทน) ผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา
7) นายชัยพฤกษ
ชูดํา
ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
8) ดร.รวีวัตร
สิริภูบาล
ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
2. ไมเห็นชอบจํานวน 1 คน คือ ผศ.วิชชุกร นาคธน คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
3. งดออกเสียง จํานวน 2 คน ดังนี้
1) รศ.ลํายอง
ปลั่งกลาง
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
2) นางสาวณิศรา
ประดิษฐดวง (แทน) ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ระเบียบวาระที่ 5.3 เห็นชอบการรื้อถอนอาคาร 8 และอาคาร 9 เพื่อ ใชพื้นที่เปนสถานที่ใน
การกอสรางอาคารเรียนและปฏิบัติการเรียนรวม
ระเบี ย บวาระที่ 5.4 มอบหมายคณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย พิ จารณาอ า นเกณฑ
(ร า ง) คู มื อ การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ร าชการบุ ค ลากรสายสนั บ สนุ น วิ ช าการ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
พระนครศรีอ ยุธ ยาเพื่อ ให ค วามคิด เห็ นโดยให นํ าส งข อมู ล เพื่ อ ปรับ แกไ ขคื น กลั บมาที่ สํ านั ก งานอธิก ารบดี
ภายในวันที่ 9 กันยายน 2554 เพื่อนําเขาที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 19/2554 ตอไป
/ระเบียบ...

-2ระเบียบวาระที่ 5.5 เห็นชอบการกระจายตัวบงชีผ้ ลการดําเนินงานตามเกณฑมาตรฐานการจัด
การศึกษาและแผนงบประมาณ ประจํ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 โดยใหห นวยงานไปปรั บแกไขและแจ ง
กองนโยบายและแผนอีกครั้ง และมอบหมายใหแตละหนวยงานนําเปาหมายไปจัดทํางานโครงการตอไป และ
นํ า เสนอต อ คณะกรรมการบริห ารงบประมาณและการเงิ น จากเดิ ม กํ า หนดไว วันที่ 30 สิ งหาคม 2554
เปนวันที่ 7 กันยายน 2554
ระเบียบวาระที่ 5.6 เห็นชอบในหลักการ แผนพัฒนาการศึก ษา ระยะ 15 ป (พ.ศ. 2555
2569) มหาวิทยาลั ยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และใหนําเขาที่ประชุมประชาพิจารณ ในวันที่ 8 กันยายน
2554 ตามกําหนด โดยแจงเชิ ญชวนผูบ ริ หารที่ยังไมไดแสดงความเห็น รวมถึงประชาคมทั้งหมดเขารว ม
ประชาพิจารณโดยพรอมเพรียงกัน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาสั่งการใหผูรับผิดชอบและผูเกี่ย วของดําเนินการตามมติ
และขอสั่งการดังกลาว

(รองศาสตราจารยวันทนีย แสนภักดี)
รองอธิการบดีฝายบริหาร
(นางสาวภัครินทร ภิญญา)
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