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รายงานการประชุมคณะกรรมการบรหิารมหาวิทยาลัย 
คร้ังที่ 21/2554 

วันอังคารที่  20 ธันวาคม 2554 เวลา 13.30 - 17.00 น. 
ณ ห้องประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

-------------------------------------------------- 

ผู้ที่มาประชุม    
1. รศ.วันทนีย์   แสนภักดี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร        ประธาน 
2. ดร.ชิดชัย  สน่ันเสียง รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ กรรมการ 
3. นายสุนทร โภชฌงค์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กรรมการ 
4. นายทวีศักด์ิ จริตควร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร กรรมการ 
5. ดร.อมรรัตน์ สน่ันเสียง คณบดีคณะครุศาสตร์    กรรมการ 
6. นางอรัญญา จงกลรัตน์ (แทน) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กรรมการ 
7. รศ.ดร.นพวรรณ ธีระพันธ์เจริญ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     กรรมการ 
8. ผศ.วันทนา เนาว์วัน (แทน) คณบดีคณะวิทยาการจัดการ                  กรรมการ 
9. นายพรเทพ รู้แผน (แทน) ผู้อํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา กรรมการ 
10. น.ส.ณิศรา ประดิษฐ์ด้วง (แทน) ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กรรมการ 
11. นายชัยพฤกษ ์ ชูดํา ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
 
กรรมการ 

12. ดร.รวีวัตร์ สิริภูบาล ผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา กรรมการ 
 

ผู้ที่ไม่มาประชุม    
1. ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ์ อธิการบดี ติดราชการ 
2. นายจิรศักด์ิ ชุมวรานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ติดราชการ 
3. ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุ่งพรหม รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ติดภารกิจ 
   
ผู้เขา้ร่วมประชุม 
1. นางสุนทรี โพธิกุล  ผู้อํานวยการกองกลาง 
2. นายจิรพัฒน์ มั่งตา  นิติกร 
3. นายธัญกร สัมมานุช  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
4. นางนันทนา สัมบูรณ ์  นักวิชาการศึกษา 
5. น.ส.เบญจลักษณ์ ชิดชาญชัย  นักวิชาการศึกษา 
 
เปิดประชุม เวลา 13.30 น. 
 ประธานพิจารณาจํานวนกรรมการที่มาประชุมและเห็นว่าครบองค์ประชุมแล้วจึงเปิดการประชุม
และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  
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ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 1.1  อธิการบดีเดินทางไปราชการเพื่อประชุมชี้แจงงบประมาณ 

สาระสําคัญโดยย่อ 
  อธิการบดี ประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเดินทางไปราชการเพื่อ
ร่วมประชุมช้ีแจงเก่ียวกับงบประมาณต่อคณะกรรมการวิสามัญที่รัฐสภา ซึ่งเป็นรอบที่ 3 และจะทําการ
ประชุมรอบที่ 4 ในวันที่ 7 มกราคม 2555 เพ่ือสรุปการได้รับงบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา   

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 

 รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 1.2  การจัดงานแสงสีเสียงยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก และการจัดงานตลาดย้อนยุค 

สาระสําคัญโดยย่อ 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพในการจัดงานแสงสี
เสียงของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และการจัดหน้างานบริเวณที่ขายบัตรเข้าชมแสงสีเสียง โดยจังหวัด
พระนครศรีอยุธยาได้มอบหมายให้มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยารับผิดชอบจัดงานตลาด 
ย้อนยุคเพ่ิมเติมอีก 1 งาน เน่ืองจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้แจ้งไปยังจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้ดําเนินการจัดงานสองทศวรรษอยุธยามรดกโลกไปแล้วและไม่มี
งบประมาณเพียงพอจึงต้องการให้เป็นหน้าที่ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่ต้องดําเนินการจัดงาน 
ตลาดย้อนยุคเอง 

 ด้วยเหตุผลดังกล่าวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจึงขอความร่วมมือมายังมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยารับผิดชอบในส่วนของการจัดตลาดย้อนยุคเพ่ิมเติม  โดยมหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้
สถาบันอยุธยาศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบดําเนินการ  และในส่วนของแสงสีเสียงมอบหมายให้คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นผู้รับผิดชอบดําเนินการ 

 มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 

 รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
ระเบียบวาระท่ี 2.1  เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 20/2554 

สาระสําคัญโดยย่อ 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  

ครั้งที่ 20/2554 เมื่อวันอังคารที่ 27 กันยายน 2554 ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 
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ข้อเสนอ/ญัตติ 

ขอรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 20/2554 
เมื่อวันอังคารที่ 27 กันยายน 2554 ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 2  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 

  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้ งที่ 20/2554   
โดยไม่มีการแก้ไข 

 
ระเบียบวาระท่ี 2.2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี(พิเศษ) 2/2554 

สาระสําคัญโดยย่อ 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  

ครั้งที่ (พิเศษ) 2/2554 เมื่อวันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2554 ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 2 มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

ข้อเสนอ/ญัตติ 

ขอรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ (พิเศษ) 2/2554 
เมื่อวันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2554 ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 2  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 

  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ (พิเศษ) 2/2554 
โดยไม่มีการแก้ไข 
   
ระเบียบวาระท่ี 2.3  เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี(พิเศษ) 3/2554 

สาระสําคัญโดยย่อ 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  

ครั้งที่ (พิเศษ) 3/2554 เมื่อวันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2554 ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 2 มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 

ข้อเสนอ/ญัตติ 

ขอรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ (พิเศษ) 3/2554 
เมื่อวันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2554 ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 2  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 

  รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ (พิเศษ) 3/2554 
โดยไม่มีการแก้ไข 
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ระเบียบวาระที่ 3   เรื่องสืบเน่ืองจากการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 3.1  รายงานข้อมูลการดําเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติท่ีประชุม 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ครั้งท่ี 20/2554 

สาระสําคัญโดยย่อ 
  เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย นําเสนอข้อมูลการดําเนินงานและ 
ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 20/2554  โดยได้แจ้งและ 
มอบให้หน่วยงานและบุคคลที่เก่ียวข้องดําเนินการตามมติแล้ว 
 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 

 1.  คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ได้มีมติกําหนดเป็นแนวปฏิบัติให้เลขานุการนําเสนอ
ที่ประชุมเพ่ือทราบความคืบหน้าหรือข้อมูลการดําเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติทุกครั้งโดยบรรจุ 
เป็นเรื่องสืบเน่ืองจากการประชุมครั้งก่อนด้วย 

 2.  คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มีการประชุมคร้ังที่ 20/2554 เมื่อวันอังคารที่  
27 กันยายน 2554 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา   
โดยมีสาระตามรายงานการประชุมฯ ในระเบียบวาระที่ 2.1 

 3.  คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มีการประชุมคร้ังที่ 20/2554 เมื่อวันอังคารที่  
27 กันยายน 2554 โดยมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการแจ้งไปยังหน่วยงานและบุคคลที่เก่ียวข้องปฏิบัติตาม
มติที่ประชุมในระเบียบวาระที่ 3.1  

 
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
 รับทราบ 

 
ระเบียบวาระท่ี 3.2  รายงานข้อมูลการดําเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติท่ีประชุม 

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ครั้งท่ี (พิเศษ)2/2554 

สาระสําคัญโดยย่อ 
  เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย นําเสนอข้อมูลการดําเนินงานและ 
ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ (พิเศษ) 2/2554  โดยได้แจ้ง
และมอบให้หน่วยงานและบุคคลที่เก่ียวข้องดําเนินการตามมติแล้ว 
 
 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 

 1.  คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ได้มีมติกําหนดเป็นแนวปฏิบัติให้เลขานุการนําเสนอ
ที่ประชุมเพ่ือทราบความคืบหน้าหรือข้อมูลการดําเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติทุกครั้งโดยบรรจุ 
เป็นเรื่องสืบเน่ืองจากการประชุมครั้งก่อนด้วย 
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 2.  คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มีการประชุมครั้งที่ (พิเศษ) 2/2554 เมื่อวันพุธที่  
23 พฤศจิกายน 2554 เวลา 13.30 น .  ณ  ห้องประชุม 1 อาคาร 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา  โดยมีสาระตามรายงานการประชุมฯ ในระเบียบวาระที่ 2.2 

 3.  คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มีการประชุมครั้งที่ (พิเศษ) 2/2554 เมื่อวันพุธที่  
23 พฤศจิกายน  2554 โดยมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการแจ้งไปยังหน่วยงานและบุคคลที่เก่ียวข้องปฏิบัติ
ตามมติที่ประชุมในระเบียบวาระที่ 3.2  

 
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
 รับทราบ 

 
ระเบียบวาระท่ี 3.3  รายงานข้อมูลการดําเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติท่ีประชุม 

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ครั้งท่ี (พิเศษ) 3/2554 

สาระสําคัญโดยย่อ 
  เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย นําเสนอข้อมูลการดําเนินงานและ 
ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ (พิเศษ) 3/2554  โดยได้แจ้ง
และมอบให้หน่วยงานและบุคคลที่เก่ียวข้องดําเนินการตามมติแล้ว 
 

 ความเป็นมา/เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง 
 1.  คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ได้มีมติกําหนดเป็นแนวปฏิบัติให้เลขานุการนําเสนอ

ที่ประชุมเพ่ือทราบความคืบหน้าหรือข้อมูลการดําเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติทุกครั้งโดยบรรจุ 
เป็นเรื่องสืบเน่ืองจากการประชุมครั้งก่อนด้วย 

 2.  คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มีการประชุมครั้งที่ (พิเศษ) 3/2554 เมื่อวันพุธที่ 
 30 พฤศจิกายน 2554 เวลา 13.30 น .  ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา  โดยมีสาระตามรายงานการประชุมฯ ในระเบียบวาระที่ 2.3 

 3.  คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มีการประชุมครั้งที่ (พิเศษ) 2/2554 เมื่อวันพุธที่ 
30 พฤศจิกายน 2554  โดยมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการแจ้งไปยังหน่วยงานและบุคคลที่เก่ียวข้องปฏิบัติ
ตามมติที่ประชุมในระเบียบวาระที่ 3.3  

 
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
 รับทราบ 

 
 
 
 
 



 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  คร้ังที่  1/2555 

 

[2-7] 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4.1 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะครุศาสตร์ 
 สาระสาํคญัโดยย่อ 

-ไม่มี- 
 

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
-ไม่มี- 
 

ระเบียบวาระท่ี 4.2  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 สาระสาํคญัโดยย่อ 

-ไม่มี- 
 

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
- ไม่มี - 

 
ระเบียบวาระท่ี 4.3  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
 สาระสาํคญัโดยย่อ 

- ไม่มี - 
 

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
- ไม่มี - 

 
ระเบียบวาระท่ี 4.4  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 สาระสาํคญัโดยย่อ 

- ไม่มี - 
 

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
- ไม่มี - 
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ระเบียบวาระท่ี 4.5  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผู้อํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา  
 สาระสาํคญัโดยย่อ 

นายพรเทพ  รู้แผน  รายงาน 

1. การพัฒนาหลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการวัฒนธรรมและสภาพแวดล้อม สถาบัน
อยุธยาศึกษาได้ดําเนินการนําเสนอโครงการเพ่ือของบประมาณจากสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา   
ซึ่งอยู่ระหว่างการขออนุมัติโครงการมีความจําเป็นต้องขอความร่วมมือจากคณะต่าง ๆ ในส่วนของคณาจารย์
ที่จะเป็นศักยภาพและเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตร ทั้งอาจารย์จากภายในมหาวิทยาลัยและภายนอก
มหาวิทยาลัย  โดยจะทําการสํารวจจากคณาจารย์ภายในมหาวิทยาลัยก่อนเป็นลําดับแรก  เพ่ือพัฒนา
หลักสูตรดังกล่าวสามารถดําเนินการต่อไปได้ตามแนวคิดของดร.ชาญวิทย์  เกษตรศิริ  รวมถึง
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

รศ.วันทนีย์  แสนภักดี  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร  กล่าวว่า  สืบเน่ืองจากการประชุม 
รองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี ที่ประชุมได้มอบหมายให้ดร.ชิดชัย  สน่ันเสียง หารือร่วมกับสถาบัน
อยุธยาศึกษาและคณะครุศาสตร์ในการดําเนินการหลักสูตรดังกล่าวต่อไป 

นายพรเทพ  รู้แผน  รายงาน 

2. สถาบันอยุธยาศึกษาได้เตรียมการจัดงานแสงสีเสียงยอยศย่ิงฟ้าอยุธยามรดกโลก  
และการจัดงานตลาดย้อนยุค  ซึ่งสถาบันอยุธยาศึกษาจะขอความอนุเคราะห์และประสานงานร่วมกับ
คณะกรรมการชุดต่างๆ เน่ืองจากมีเวลาจํากัดและงบประมาณที่ได้รับสําหรับการจัดกิจกรรมต่าง ๆ 
จํานวนจํากัด 
 

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 

รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 4.6   เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและ 
    เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 สาระสาํคญัโดยย่อ 

- ไม่มี - 
 

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
- ไม่มี - 
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ระเบียบวาระท่ี 4.7   เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 สาระสาํคญัโดยย่อ 

นางสาวณิศรา  ประดิษฐ์ด้วง  รายงาน 
เมื่อวันที่ 19-20 ธันวาคม  2554  ผู้ อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาและหัวหน้า

สํานักงานผู้อํานวยการร่วมกับคณาจารย์เข้าร่วมประชุมวิชาการวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 2 ที่มหาวิทยาลัย
ราชภัฏรําไพพรรณี  โดยมีคณาจารย์ร่วมเดินทางนําเสนองานวิจัยโดยโปสเตอร์จํานวน 2 เรื่อง  
และนําเสนองานวิจัยโดยวาจาจํานวน 4 เรื่อง และนําเสนองานวิจัยร่วมกับนักศึกษาปริญญาโท 
จํานวน 2 เรื่อง  
 

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 

ระเบยีบวาระท่ี 4.8  เรื่องนาํเสนอเพื่อทราบจากผู้อํานวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑติศกึษา 
 สาระสาํคญัโดยย่อ 

- ไม่มี -  
 

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
- ไม่มี -  

 

ระเบียบวาระท่ี 4.9  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบด ี
 สาระสาํคญัโดยย่อ 

- ไม่มี -  
 

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
- ไม่มี –  
 

ระเบยีบวาระท่ี 4.10  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดแีละผู้ชว่ยอธิการบด ี

ระเบียบวาระท่ี 4.10.1  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
  สาระสําคัญโดยย่อ 

- ไม่มี -  
 

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
- ไม่มี -  
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ระเบียบวาระท่ี 4.10.2  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา 
 สาระสาํคญัโดยย่อ 

- ไม่มี -  
 

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
- ไม่มี -  

 

ระเบียบวาระท่ี 4.10.3  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
 สาระสาํคญัโดยย่อ 

ผศ.ดร.วิมลพรรณ  รุ่งพรหม  รายงาน 
กองบริการการศึกษาประกาศรับสมัครนักศึกษาต้ังแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2554 เป็นต้นมา 

โดยมีนโยบายการรับนักศึกษาตามหลักสูตรที่เป็นไปตามกรอบคุณวุฒิ  ซึ่งมีหลักสูตรจากสภาวิชาการที่
จะนําเสนอสภามหาวิทยาลัยจํานวน 5 หลักสูตร ภายหลังจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยในวันที่ 21 
ธันวาคม  2554  จะทําการเปิดรับสมัครในวันที่ 22 ธันวาคม 2554 โดยใช้อํานาจสภามหาวิทยาลัยใน
การเปิดรับนักศึกษาได้  ในกรณีหลักสูตรที่ยังไม่เป็นไปตามกรอบมาตรฐานได้ให้นักศึกษาลงช่ือไว้เป็น
หลักฐานและส่งใบสมัครเพ่ิมเติมไปยังโรงเรียนต่าง ๆ เพ่ือให้มีช่องทางในการรับนักศึกษาเพ่ิมขึ้น  และ
เรื่องหลักสูตรขอความอนุเคราะห์เร่งรัดให้เข้าสภามหาวิทยาลัยโดยเร็ว  ซึ่งคณะวิทยาศาสตร์ฯ ยังเหลือ
อีกจํานวน 2 หลักสูตร  คณะวิทยาการจัดการเหลือจํานวน 1 หลักสูตร  และยังคงเหลือคณะ
มนุษยศาสตร์ฯ และคณะครุศาสตร์  โดยจะมีการประชุมสภาวิชาการในวันที่ 23 ธันวาคม 2554 ที่รอ
นําเสนอคือหลักสูตรภาษาอังกฤษของคณะมนุษยศาสตร์ฯ  และคณะครุศาสตร์คือพลศึกษาและ
การศึกษาปฐมวัยจํานวน 2 หลักสูตร  

 

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
รับทราบ 

 
ระเบียบวาระท่ี 4.10.4   เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
 สาระสาํคญัโดยย่อ 
  นายชิดชัย  สนั่นเสียง  รายงาน 

1. การทําพิธีเปิดอาคารใหม่อย่างเป็นทางการจํานวน 4 อาคาร  โดยมหาวิทยาลัยกําหนด
ที่จะทําพิธีเปิดอาคารในวันที่ 1 กรกฎาคม 2555 แต่อาจทําได้เพียง 3 อาคาร ในพิธีการเปิดอาคารใหม่
จะมีการจัดกิจกรรมเชิงวิชาการในลักษณะของการเปิด Open house  โดยมีกิจกรรมการบรรยาย  และ
การออกร้านนิทรรศการต่างๆ ซึ่งกิจกรรมที่จะจัดขึ้นทั้งหมดสถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นผู้เขียนโครงการ
โดยมีคณะกรรมการจากทุกคณะเข้ามาร่วมเป็นกรรมการเพ่ือเตรียมงานดังกล่าว 
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2. การพัฒนาหลักสูตรอยุธยาศึกษา และหลักสูตรท้องถิ่นศึกษา   
        มหาวิทยาลัยต้องการให้มีการพัฒนาหลักสูตรดังกล่าว  จึงมอบหมายให้สถาบันอยุธยา
ศึกษาร่วมกับคณะครุศาสตร์ได้ดําเนินการจัดทําโครงการพัฒนาหลักสูตร  

 
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 

รับทราบ  
 

ระเบยีบวาระท่ี 4.10.5  เรือ่งนําเสนอเพือ่ทราบจากรองอธิการบดฝ่ีายกิจการนกัศึกษา 
 สาระสาํคญัโดยย่อ 

 นายสุนทร  โภชฌงค์  รายงาน 
 การเตรียมการพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจําปี พ .ศ .  2555 มหาวิทยาลัย 

โดยกองพัฒนานักศึกษาจะดําเนินการพัฒนาการถ่ายรูปหมู่และเตรียมการถ่ายรูปบัณฑิตโดยได้ทําการ
เปลี่ยนผู้จัดทํารูปถ่ายบัณฑิตรายใหม่เป็นในรูปแบบบริษัทที่เป็นมืออาชีพ  มีสตูดิโอถ่ายรูปพร้อมทั้งจัด
สถานที่ถ่ายรูปที่สวยงามกว่าเดิม  ซึ่งที่ผ่านมามหาวิทยาลัยประสบปัญหากับผู้รับเหมารายเก่าหลาย
กรณี เช่น สถานที่ถ่ายภาพแดดร้อนมาก และภูมิทัศน์ในการถ่ายรูปไม่เหมาะสม เป็นต้น   

 
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 

รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 4.10.6  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
 สาระสาํคญัโดยย่อ 

นายทวีศักด์ิ  จริตควร  รายงาน 
1. นโยบายและแนวทางในการจัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2555 

อธิการบดีมีนโยบายให้จัดงานปีใหม่โดยมีจุดมุ่งหมาย 2 ประการ คือ  
1.1  เพ่ือความสมัครสมานสามัคคีแก่คณาจารย์ คนงานเจ้าหน้าที่ และนักศึกษา 

เป็นอันหน่ึงอันเดียวกัน  
1.2  เพ่ือการจัดกิจกรรมสนุกสนาน   

โดยใช้งบประมาณจํานวน 80,000 บาท (แปดหมื่นบาทถ้วน)  สถานที่ใช้บริเวณหน้า
อาคารสํานักงานอธิการบดี โดยปิดถนนจากโรงอาหารถึงอาคารศูนย์วิทย์ฯ ซึ่งกําหนดจัดขึ้นในวันพุธที่ 
28 ธันวาคม 2554 เวลา 11.00 น. - 14.00 น. ลักษณะของการจัดงานเป็นแบบการออกร้านอาหารเป็น
ซุ้ม จากคณะและสํานักงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย  มอบหมายผู้อํานวยการกองกลางจัดสถานที่วาง
อาหารเคร่ืองด่ืมต่างๆ  และจะมีการแสดงดนตรีของนักศึกษา 

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
 เห็นชอบการจัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2555  โดยให้มีการทําบุญเลี้ยงพระ

เพลร่วมกับงานฉลองเทศกาลปีใหม่ 2555  



 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  คร้ังที่  1/2555 

 

[2-12] 

2. งานฟ้ืนฟูหลังนํ้าลดของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
        โดยกลุ่มงานอาคารสถานที่และภูมิสถาปัตย์นําเสนอรายงานผลการดําเนินงานฟ้ืนฟู
มหาวิทยาลัยหลังนํ้าลด ดังต่อไปน้ี 
 

  สิ่งที่ดําเนินการไปแล้ว 
1) เก็บขยะ 3 ครั้ง จะจัดเก็บอาคาร 1  และอาคาร 2 อีก 1 ครั้ง 
2) BIG Cleaning Day 
3) ปรับสนามหญ้าหน้าอาคาร 2  และสนามฟุตบอล 
4) ตัดต้นไม้รอบที่ 1 (ต้นไม้ใหญ่ที่ล้มและไม้ประดับ) 
5) ซ่อมบ้านพักคนงาน 12 ห้อง (ผนัง, ทาสี, สายไฟ, อุปกรณ์) 
6) ทาสีรั้วหน้ามหาวิทยาลัยและหออู่ทอง 
7) ทาสีอาคารท่านเฉก (อาสาสมัคร) 
8) ทาสอัีฒจรรย์ สนามฟุตบอล กองพัฒนา 
9) ป้ัมนํ้าอาคาร (ยังไม่ครบถ้วน) 

  สิ่งที่จะดําเนินการต่อจํานวน 3 ระยะ (เก็บ ซ่อม สร้างใหม่) 
1) รื้อผนังช้ันล่างอาคาร 1, อาคาร 2, อาคาร 3,  และอาคาร 4 ภายในจัดทํา

เป็นห้องช้ันล่าง 
2) รั้วหอพักอู่ทอง ยาว เมตร สูง เมตร คสล. 
3) ปรับปรุงห้องเรียน 
4) ไฟฟ้าหัวเสารั้วหน้ามหาวิทยาลัย สํารวจประมาณราคาแล้ว 
5) ป้ัมนํ้าอาคารที่ยังไม่ครบ 18 ตัว 

    รอการประมาณราคางานอุทกภัย 
1) ประตูอาคารช้ันล่างที่นํ้าท่วม 
2) หน้าต่างช้ันล่างที่นํ้าท่วม 
3) สีอาคารที่นํ้าท่วม  ช้ันล่างภายนอกและภายใน 
4) อุปกรณ์ไฟฟ้า  เปลี่ยนใหม่ 
5) เครื่องปรับอากาศรอซ่อม 181 ตัว 
6) ปรับภูมิทัศน์ใหม่ทั้งหมด มหาวิทยาลัยเชิญมหาวิทยาลัยขอนแก่เป็น 

ที่ปรึกษาในการวางแผน 
7) ปรับปรุงสนามฟุตบอล 
8) ปรับพ้ืนโรงยิม 1, โรงยิม 2, อาคารหอประชุม และอาคารโรงอาหาร 

 
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 

  รับทราบ   
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ระเบียบวาระที่ 5   เรื่องนําเสนอเพื่อพิจารณา 
ระเบียบวาระท่ี 5.1  ขอความเห็นชอบ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ.2555-2558) 
 สาระสําคัญโดยย่อ 
  ตามหนังสือสํานักงาน ก.พ.ร. ด่วนที่สุด ที่ นร.1200/ว 4 ลงวันที่ 22 กันยายน 2554  
ได้แจ้งให้มหาวิทยาลัยดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ.2555-2558) และจัดส่งไปยัง
สํานักงาน ก.พ.ร.  จํานวน 3 ชุด ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่แผนการบริหารราชการแผ่นดินประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา (ส่งภายในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2554) น้ัน 

 ข้อกฎหมาย 
 พรบ.มรภ.พ.ศ. 2547  ม.18 สภามหาวิทยาลัยมีอํานาจและหน้าที่ฯ (1) กําหนดนโยบาย
และอนุมัติแผนพัฒนาของมหาวิทยาลัยเก่ียวกับการศึกษา การวิจัย การให้บริการแก่สังคม การผลิตและ
ส่งเสริมวิทยฐานะครู การทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  
ม.31(1) ให้อธิการบดีมีอํานาจและหน้าที่บริหารกิจการของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามกฎหมายฯ 

 มติที่ประชุม  
  เห็นชอบ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (พ.ศ. 2555-2558)  โดยให้ปรับแก้ไขตามท่ีคณะ
กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยให้ข้อเสนอแนะ 
 
ระเบียบวาระท่ี 5.2  ขอความเห็นชอบ (ร่าง) โครงการฟื้นฟูมหาวิทยาลัยและช่วยเหลือ 

ผู้ประสบอุทกภัย 
 สาระสําคัญโดยย่อ 
  ตามท่ีสถาบันอยุธยาศึกษาได้ส่งบันทึกข้อความ ที่ ศธ 0550.7.1/พิเศษ (14) ลงวันที่ 28 
พฤศจิกายน 2554 มายังมหาวิทยาลัย  โดยให้มหาวิทยาลัยจัดทําแผนงาน/โครงการส่งให้กับบริษัท  
โตโยต้ามอเตอร์ ประเทศไทย จํากัด เพ่ือนําเสนอเข้าพิจารณาอนุมัติงบประมาณฟ้ืนฟูฯ ภายในวันที่  
28-29 พฤศจิกายน 2554  และอธิการบดีได้มอบให้กองนโยบายและแผนประมวลแผนงาน/โครงการ
ฟ้ืนฟูฯ ของแต่ละหน่วยงาน แล้วยกร่างโครงการฟ้ืนฟูฯ จํานวน 1 โครงการ น้ัน 

 ข้อกฎหมาย 
1. พรบ.มรภ.พ.ศ. 2547  ม.31(1)  
2. คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 27/2552 เรื่องแต่งต้ังคณะกรรมการ

บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (กบ.)  
  

มติที่ประชุม  
ทบทวน (ร่าง) โครงการฟ้ืนฟูมหาวิทยาลัยและช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยมอบหมาย

ผู้อํานวยการกองกลางตรวจสอบ  และมอบกองนโยบายและแผนปรับแก้ไขโครงการเพ่ือนําเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในคราวต่อไป 
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ระเบียบวาระท่ี 5.3  ขอความเห็นชอบ (ร่าง) คําสั่งแต่งตั้งคณะทํางานการจัดตั้งกองทุน 
          สํารองเลี้ยงชีพสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย  
 สาระสําคัญโดยย่อ 

   ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยาได้ส่งบุคลากรเข้าร่วมการประชุมจัดต้ัง
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏกับกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฎ 32 แห่ง และ
เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2554 ที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนสํารองเล้ียงชีพสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัย
ราชภัฎได้คัดเลือกบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์ จํากัด เป็นบริษัทจัดการกองทุน โดยใน
วันที่ 9 ธันวาคม 2554 คณะกรรมการกองทุนฯ ได้ประชุมเพ่ือรับฟังการช้ีแจงรายละเอียดจากบริษัท
จัดการเกี่ยวกับข้อบังคับ เอกสารแนบท้ายข้อบังคับและข้อมูลอ่ืนๆ ที่จําเป็นของแต่ละมหาวิทยาลัย  
โดยมติที่ประชุมได้เสนอ 

1. ข้อบังคับกลางกองทุนสํารองเล้ียงชีพสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
มอบหมายให้ฝ่ายกฏหมายมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความถูกต้อง  

2.  ข้อกําหนดในเอกสารแนบท้ายข้อบังคับกลางนั้น ให้มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งกําหนด
เองตามแบบของ บลจ. ไทยพาณิชย์ กําหนด และส่งข้อมูลกลับภายในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2555  
เพ่ือรวบรวมข้อมูลมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 32 แห่ง และเสนอต่อคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เพ่ือขอจดทะเบียนจัดต้ังต่อไป 

3. ที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ มีมติให้ผู้แทนฝ่ายมหาวิทยาลัยของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนดุสิต เป็นประธานคณะกรรมการกองทุนฯ  

 เพ่ือให้การดําเนินการการจัดต้ังกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นประโยชน์ต่อการจัดทําข้อกําหนดเอกสารแนบท้าย
ข้อบังคับกลางที่จําเป็นของมหาวิทยาลัยและพนักงานมหาวิทยาลัย (ตามข้อ 2) เห็นสมควรแต่งต้ัง
คณะทํางานกองทุนฯ เพ่ือดําเนินการจัดทําข้อกําหนดในเอกสารแนบท้ายข้อบังคับให้เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยตามแบบที่ บลจ. ไทยพาณิชย์ จํากัด กําหนด 

 ข้อกฎหมาย 
1. พรบ.มรภ.พ.ศ. 2547  ม.31(1) ให้อธิการบดีมีอํานาจและหน้าที่บริหารกิจการของ

มหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามกฎหมายฯ (2) ควบคุมดูแลบุคลากร การเงิน การพัสดุฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายฯ  
2. คําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ที่ 27/2552 เรื่องแต่งต้ังคณะกรรมการ

บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (กบ.)   
 
 มติที่ประชุม  
 ทบทวน (ร่าง) คําสั่งแต่งต้ังคณะทํางานการจัดต้ังกองทุนสํารองเลี้ยงชีพสําหรับพนักงาน
มหาวิทยาลัย ตามท่ีคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยให้ข้อเสนอแนะ 
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ระเบียบวาระท่ี 5.4  ขอความเห็นชอบ (ร่าง) คํารับรองการปฏิบัติราชการของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2555 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
  ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ นร 1200/ว 8 ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2554 เรื่อง การจัดทําคํารับรอง
การปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ซึ่งสํานักงาน ก.พ.ร. ได้มีการ
ประชุม เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2554 ครั้งที่ 6/2554 มีมติเห็นชอบกรอบการประเมินผลการปฏิบัติ 
ราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 น้ัน 
  สํานักงาน ก.พ.ร. จึงได้ส่งกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 พร้อมทั้ง แนวทางการจัดทําคํารับรอง
การปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษาเตรียมการสําหรับการจัดทําคํารับรอง
การปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษา ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  กองนโยบายและแผน โดยกลุ่มงานประกันคุณภาพ ได้ดําเนินการจัดทํา (ร่าง) คํารับรอง 
การปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ประจําปีงประมาณ พ.ศ. 2555  
เสร็จเรียบร้อยแล้วจึงขอเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบ  
เพ่ือนําเสนอสภามหาวิทยาลัยต่อไป  

 ข้อกฎหมาย 
 พรบ.มรภ.พ.ศ. 2547  ม.31(1) ให้อธิการบดีมีอํานาจและหน้าที่บริหารกิจการของมหาวิทยาลัย
ให้เป็นไปตามกฎหมายฯ (2) ควบคุมดูแลบุคลากร การเงิน การพัสดุฯ ให้เป็นไปตามกฎหมายฯ ม.36  
ให้คณบดีเป็นผู้ บังคับบัญชาและรับผิดชอบงานในคณะ ม.41 ให้ผู้ อํานวยการสถาบัน/สํานักเป็น
ผู้บังคับบัญชาและรับผิดชอบงานในส่วนราชการน้ัน 
 
 มติที่ประชุม 
 เห็นชอบ (ร่าง) คํารับรองการปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 
 
ระเบียบวาระท่ี 5.5  ขอความเห็นชอบการขอโอนข้าราชการ กรณี ผศ.ดร.พิชิต  พระพินิจ 

 สาระสําคัญโดยย่อ 
  ตามที่ ผศ.ดร.พิชิต  พระพินิจ  ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตําแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ สังกัดคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ได้ผ่านการสอบ
คัดเลือกโอนเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย น้ัน 
  ผู้บริหาร คณะวิทยาการจัดการ ได้ประชุมปรึกษาร่วมกับสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ โดย
คณะยินดีให้ ผศ.ดร.พิชิต  พระพินิจ โอนย้ายตามเวลาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยกําหนดไว้ซึ่งได้เจรจากับ
คณบดี  คณะวิทยาการจัดการ  มหา วิทยาลัยราชภัฏเลยแล้ว  ซึ่ งอ นุญาตให้  ผศ .ดร . พิ ชิต  
พระพินิจ เป็นศักยภาพของหลักสูตรเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาได้ต่อไป  



 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  คร้ังที่  1/2555 

 

[2-16] 

คณะจึงเห็นสมควรอนุญาตให้ ผศ.ดร.พิชิต  พระพินิจ  โอนย้ายได้ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2554 
โดยให้คงช่ือเป็นศักยภาพในหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2555 

 ข้อกฎหมาย 
1. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 27, มาตรา 31 
2. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนฯ พ.ศ. 2547 มาตรา 28, มาตรา 74  

 
 มติที่ประชุม  
  เห็นชอบการขอโอนข้าราชการ กรณี ผศ.ดร.พิชิต  พระพินิจ  และมอบคณะวิทยาการจัดการเร่ง
ดําเนินการขอรับโอนข้าราชการต่อไป 

ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องอ่ืนๆ 
ระเบียบวาระท่ี 6.1  กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  ครั้งท่ี 1/2555 
 

สาระสําคัญโดยย่อ 
เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยหารือกําหนดการประชุมคณะกรรมการ

บริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2555 วันอังคารที่ 10 มกราคม 2555  เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 1
อาคาร 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

 
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
 รับทราบ 

 

ระเบียบวาระท่ี 6.2  การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 
สาระสําคัญโดยย่อ 

ตามที่นายชัยพฤกษ์  ชูดํา ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สอบถามคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่องการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ 
ประจําปี 2555 ว่ามหาวิทยาลัยมีนโยบายที่จะจัดกิจกรรมเช่นทุกปีที่ผ่านมาหรือไม่   

 

มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม 
 มหาวิทยาลัยงดจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจําปี 2555 แต่ยินดีไปร่วมกับหน่วยงานอ่ืน 

 

ปิดประชุมเวลา เวลา  17.00 น. 
    

   รศ.วันทนีย์ แสนภักดี     ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
   นายสราวุธ คําสัตย์  ผู้บันทึกการประชุม 
   นางสาวนงคราญ ปันแก้ว  ผู้บันทึกการประชุม 

     นางสาวภัครินทร์ ภิญญา         ผู้บันทึกการประชุม 


