
บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  โทร. 1913 
ที่ ศธ 0550.1/ว259          วันที่    29  พฤศจิกายน  2556   
เรื่อง แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 22/2556 
              
 

เรียน คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย/ผู้อํานวยการกองทุกท่าน/หัวหน้างานการเงินและบัญชี 

 ตามท่ีได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  ครั้งที ่22/2556  เมื่อวันอังคารที่ 26 
พฤศจิกายน 2556 คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมีมติและข้อสั่งการ ดังน้ี 

ระเบียบวาระท่ี 5.1 ขอความเห็นชอบในหลักการการปรับปรุง (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ว่าด้วย คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556 

มติที่ประชุม  เห็นชอบในหลักการ และมีข้อเสนอแนะให้แก้ไข ดังน้ี 
1) นิติกรเสนอให้ปรับแก้คุณสมบัติของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก เน่ืองจากการต้ังกรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิในสภามหาวิทยาลัยถือว่าเป็นบุคคลภายในตามคําพิพากษาของศาลปกครอง ดังน้ันจะต้องเสนอช่ือ
กรรมการซึ่งเป็นบุคคลภายนอก 

2) ให้ตัดการประเมินผู้อํานวยการออกไปก่อน 
3) การเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ให้มีการเสนอขอความเห็นชอบการประเมินผู้อํานวยการ 

ว่าจะประเมินด้วยหรือไม่ 

ระเบียบวาระที่ 5. 2 ขอความเห็นชอบการขอเช่าสถานที่เพ่ือติดต้ังเสาสัญญาณของ บริษัท แฟกซ์ไลท์ จํากัด (ติดต้ังที่ 
อาคาร 4 คณะวิทยาการจัดการ)  

มติที่ประชุม เห็นชอบ  มอบกองกลาง สํานักงานอธิการบดีไปประสานงานการดําเนินการติดต้ังเสาสัญญาณ  
รวมทั้งมีข้อสังเกตและเง่ือนไขดังน้ี 

1) ขณะน้ีเทคโนโลยีการส่ือสารโทรคมนาคมไปเร็วมาก ผลกระทบอาจไม่มากนักขณะเดียวกันอนาคตจะได้
ประโยชน์จากการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารโทรคมนาคมเพิ่มขึ้น 

2) อนุญาตให้ดําเนินการเฉพาะ AIS เท่าน้ันไม่ให้มีการเช่าช่วงต่อ 
3) ให้เจรจาต่อรองการลดขนาด Cell Base ลง 

ระเบียบวาระท่ี 5.3 ขอความร่วมมือจัดงานด้านวัฒนธรรม ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา         
กับสถานเอกอัครราชฑูต สาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่าน 

มติที่ประชุม  มอบหมายให้สํานักงานอธิการบดีจัดเตรียมสถานที่  และกองนโยบายและแผน             
งานวิเทศน์สัมพันธ์ประสานงานกับสถานเอกอัครราชฑูตในการจัดงาน  และขอความร่วมมือจากคณะต่าง ๆ    
แจ้งอาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษดังกล่าว  ในวันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2556  ต้ังแต่   
เวลา 09.30 – 12.00 น.   

ระเบียบวาระที่ 5.4 ขอความเห็นชอบการเปิดรับสมัครนักศึกษาภาค กศ.บป. (เสาร์ – อาทิตย์)   
ภาคเรียนที่ 3  ปีการศึกษา 2556 

มติที่ประชุม  เห็นชอบการเปิดรับสมัครนักศึกษาภาค กศ.บป. (เสาร์ – อาทิตย์) ภาคเรียนที่ 3      
ปีการศึกษา 2556 และมีข้อเสนอแนะให้คณะพิจารณาสาขาวิชาที่จะเปิดรับเพ่ิมขึ้น เช่น สาขาวิชาการจัดการ   
โดยแจ้งข้อมูลที่กองบริการการศึกษา 

 /ระเบียบวาระที่ 5.5 ... 
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