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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
คร้ังที่ 13/2554 

วันอังคารท่ี 21 มิถุนายน พ.ศ. 2554 เวลา 13.30  17.00 น. 
ณ หองประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

-------------------------------------------------- 
ผูท่ีมาประชุม 
1. รศ.วันทนีย แสนภักดี รองอธิการบดฝีายบริหาร ประธาน 
2. ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุงพรหม รองอธิการบดฝีายวิชาการ กรรมการ 
3. นายจิรศักดิ์ ชุมวรานนท รองอธิการบดฝีายวางแผนและพฒันา กรรมการ 
4. ดร.ชิดชัย สนั่นเสียง รองอธิการบดฝีายวิจัยและบริการวิชาการ กรรมการ 
5. นายสุนทร โภชฌงค รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา กรรมการ 
6. นายทวีศักดิ์ จริตควร ผูชวยอธิการบดีฝายบริหาร กรรมการ 
7. ดร.อมรรัตน สนั่นเสียง คณบดีคณะครุศาสตร กรรมการ 
8. ผศ.วิชชุกร นาคธน คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร กรรมการ 
9. รศ.ลํายอง ปลั่งกลาง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 
10. รศ.ดร.นพวรรณ ธีระพันธเจริญ คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กรรมการ 
11. นางสาวณิศรา ประดิษฐดวง (แทน) ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กรรมการ 
12. นายชัยพฤกษ ชูดํา ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี 

สารสนเทศ 
กรรมการ 

13. ดร.รวีวัตร สิริภูบาล ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา กรรมการ 

ผูไมมาประชุม 
1. ดร.บรูพาทิศ พลอยสุวรรณ อธิการบดี ติดภารกิจ 
2. ผศ.พันทิพา มาลา ผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา ติดภารกิจ 

ผูเขารวมประชุม 
นางสุนทรี โพธิกุล ผูอํานวยการกองกลาง 

เปดประชุม เวลา 13.30 น. 
ประธานพิจารณาจํานวนกรรมการที่มาประชุมและเห็นวาครบองคประชุมแลวจึงเปดการประชุม 

และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม
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ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ 

ระเบียบวาระที่ 1.1 อธิการบดีเขารวมประชุมเรื่องแนวทางการจัดสรรงบประมาณของ 
สถาบันอุดมศึกษาภาครัฐตามระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตร 

สาระสําคัญโดยยอ 
วันที่ 21 มิถุนายน 2554 อธิการบดีเขารวมประชุมเรื่องแนวทางการจัดสรรงบประมาณ ของ 

สถาบันอุดมศึกษาภาครัฐตามระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงานตามยุทธศาสตร ณ โรงแรมอมารีวอเตอรเกท 
กรุงเทพฯ และมอบหมายใหรองอธิการบดีฝายบริหารเปนประธานการประชุมครั้งนี้ 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 

รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 1.2 กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยลาการประชุม 

สาระสําคัญโดยยอ 
ผศ.พันทิพา มาลา ผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา ขออนุญาตลาการประชุม  เนื่องจาก 

สถาบันอยุธยาศึกษาไดจัดโครงการเสวนาสรางมาตรฐานทางดานศิลปวัฒนธรรมโดยมีอาจารยและ 
เจาหนาที่จากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศเขารวมประชุม เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูหาแนวทาง 
ในการสรางมาตรฐานดานศิลปวัฒนธรรมรวมกัน  จึงขออนุญาตไมเขารวมประชุมคณะกรรมการบริหาร 
มหาวิทยาลัย (กบ.) ในครั้งนี้ 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 

รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 1.3 การประชุมปฏิบัติการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

สาระสําคัญโดยยอ 

วันที่ 12 มิถุนายน 2554 กําหนดใหมีการประชุมปฏิบัติการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พระนครศรีอยุธยา โดยมีคณะกรรมการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยทุกชุด ไดแก สภามหาวิทยาลัย 
สภาวิชาการ คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย รวมทั้งคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย และ 
ผูบริหารของมหาวิทยาลัย ณ  เซอร เจมส คันทรี คลับ อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี เดินทางโดย 
รถบัสมหาวิทยาลัย ออกเดินทางในวันที่ 1 มิถุนายน 2554 เวลา 13.00 น. ในการประชุมครั้งนี้ 
กําหนดใหผูบริหาร ไดแก อธิการบดี รองอธิการบดี ผูชวยอธิการบดี คณบดี รองคณบดี ผูอํานวยการ 
รองผู อํานวยการ สถาบัน/สํานัก หัวหนาสํ านักงานคณะ ผู อํานวยการกอง โดยใหทุกทาน 
เตรียมความพรอมมาข้ึนรถบัสที่มหาวิทยาลัยใชเวลาในการเดินทางประมาณ 1 ช่ัวโมง 30 นาที
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ทั้งนี้  วันเสารที่ 2 กรกฎาคม 2554 มหาวิทยาลัยประกาศงดการเรียนการสอน 
เนื่องจากวันอาทิตยที่ 3 กรกฎาคม 2554 เปนวันเลือกตั้ง และเลื่อนการสอบเปนสัปดาหถัดไป 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 

รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 1.4 การทําบุญมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

สาระสําคัญโดยยอ 

วันศุกรที่ 1 กรกฎาคม 2554 เวลา 06.30 น. ขอเรียนเชิญคณะกรรมการบริหาร 
มหาวิทยาลั ยพร อมกันที่ หน าอาคารสํ านั กง านอ ธิการบดี เพื่ อร วม ศักการะสิ่ ง ศักดิ์ สิ ท ธ์ิ 
ภายในมหาวิทยาลัย และขอเรียนเชิญคณะกรรมการบริหารบริหารมหาวิทยาลัย คณาจารยทุกทานรวม 
ทําบุญเลี้ยงพระเพล ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย และรับประทานอาหารกลางวันรวมกัน 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 

รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 1.5 การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

สาระสําคัญโดยยอ 
วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2554 จะมีการประชุมสภามหาวิทยาลัย ขอเรียนเชิญคณะกรรมการ 

บริหารมหาวิทยาลัยเขารวมรับฟงการประชุมในครั้งนี้ดวย 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 

รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 1.6 การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย 
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ก.บ.ม) 

สาระสําคัญโดยยอ 
วันพุธที่ 29 มิถุนายน 2554 จะมีการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา (ก.บ.ม) จะมีการนําเรื่องการจัดสรรอัตรากําลังของพนักงาน 
มหาวิทยาลัยเสนอในการประชุมครั้งนี้ดวย  มหาวิทยาลัยไดเตรียมการจัดสรรอัตราพนักงาน 
มหาวิทยาลัยทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนไวเรียบรอยแลว  และพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการที่ 
เปนอัตราทดแทนอาจารยเกษียณจํานวน 44 อัตรา ไดรับการจัดสรรเรียบรอยแลว  ยังคงเหลืออัตรา 
พนักงานมหาวิทยาลัยจํานวน 33 อัตรา สายวิชาการซึ่งมหาวิทยาลัยจะตองเสนอเกณฑ  โดยกอง



การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ครั้งที่ 14 

[25] 

นโยบายและแผนไดจัดทําเกณฑออกมาแลวโดยอธิการบดีไดลงนามในประกาศเรียบรอยแลว  จะนํา 
ขอมูลเหลานี้เสนอใหคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
(ก.บ.ม) ใหความเห็นชอบและจะดําเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคลากรพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 
และดําเนินการตามระบบการคัดเลือกตอไป  โดยจะดําเนินการบรรจุแตงตั้งใหเสร็จสิ้นภายในวันที่ 16 
กรกฎาคม 2554  วันที่ 1 สิงหาคม 2554 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 

รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระที่ 2.1 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 12/2554 

สาระสําคัญโดยยอ 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยไดมีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

ครั้ งที่ 12/2554 เมื่อ วันอังคารที่ 7 มิถุนายน 2554 ณ หองประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พระนครศรีอยุธยา 

ขอเสนอ/ญัตต ิ
ขอรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2554 

เมื่อวันอังคารที่ 7 มิถุนายน 2554 ณ หองประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 12/2554 โดยไมมีการแกไข 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 12/2554 

ระเบียบวาระที่ 3.1 รายงานขอมูลการดําเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

สาระสําคัญโดยยอ 
เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย นําเสนอขอมูลการดําเนินงานและ 

ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2554 โดยไดแจงและ 
มอบใหหนวยงานและบุคคลที่เกี่ยวของดําเนินการตามมติแลว
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ความเปนมา/เรื่องเดิม/ขอเท็จจริง 
1. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยไดมีมติกําหนดเปนแนวปฏิบัติใหเลขานุการนําเสนอ 

ที่ประชุมเพื่อทราบความคืบหนาหรือขอมูลการดําเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติทุกครั้ง โดยบรรจุ 
เปนเรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งกอนดวย 

2. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มีการประชุมครั้งที่ 12/2554 เมื่อวันอังคารที่ 7 
มิถุนายน 2554 เวลา 13.30 น. ณ หองประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  โดยมีสาระ 
ตามรายงานการประชุมฯ ในระเบียบวาระที่ 2 

3. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มีการประชุมครั้งที่ 12/2554 เมื่อวันอังคารที่ 7 
มิถุนายน 2554 โดยมอบหมายใหฝายเลขานุการแจงไปยังหนวยงานและบุคคลที่เกี่ยวของปฏิบัติตามมติ 
ที่ประชุมในระเบียบวาระที่ 3 

มติท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 3.2 รายงานผลการทบทวนประกาศการคัดเลือกผูประกอบการจําหนาย 
อาหารหรือเครื่องดื่มในโรงอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

สาระสําคัญโดยยอ 
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยครั้งที่ 13/2554 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 

2554 ไดมอบหมายคณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑและรูปแบบการดําเนินงานโรงอาหารใหดําเนินการ 
ปรับปรุง ทบทวน ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องการคัดเลือกผูประกอบการจําหนายอาหารหรือเครื่องดืม่ใน 
โรงอาหารและขอปฏิบัติ รวมทั้งขอหามของผูประกอบการจําหนายอาหารหรือเครื่องดื่มภายใน 
โรงอาหาร บัดน้ี คณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑและรูปแบบการดําเนินงานโรงอาหารไดจัดประชุมเพื่อ 
พิจารณาทบทวนประกาศดังกลาว และขอนําวาระนี้เขาสูวาระเพื่อพิจารณาตอไป 

มติท่ีประชุม 
รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.1 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะครุศาสตร 

สาระสําคัญโดยยอ 
1. วันศุกรที่ 17 มิถุนายน 2554 คณะครุศาสตรไดรับการประเมินคุณภาพภายในประจําป 

การศึกษา 2553 
2. วันเสารที่ 18 มิถุนายน 2554 ไดมีการทําสัญญานักศึกษาที่ไดรับคัดเลือกเขาโครงการ 

ครูพันธุใหมปการศึกษา 2552 คือนักศึกษาที่อยูช้ันปที่ 5 จํานวน 18 คน  ไดเชิญผูปกครองมาทําสัญญา 
เรื่องอัตราบรรจุหลังจากจบการศึกษาแลว  สกอ. ไดแจงเขตพื้นที่ของนักศึกษาทั้ง 18 คน จะตองลง 
บรรจุหลังจากจบการศึกษา 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.2 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

สาระสําคัญโดยยอ 
1. วันศุกรที่ 17 มิถุนายน 2554 คณะมนุษยศาสตรฯ ไดรับการประเมินคุณภาพภายใน 

ประจําปการศึกษา 2553 
2. วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2554 จะมีการจัดสัมมนาเกี่ยวกับการเมือง ไดรับแจงจาก 

แหลงขาวตางๆ วาจะมีการกลาวพาดพิงบุคคลอื่น ซึ่งแทจริงคือการประชาสัมพันธเกี่ยวกับการจัด 
สัมมนาใน Website/Face book เปนการแสดงความเห็นทางวิชาการ วิทยากรรับเชิญเปน 
ผูทรงคุณวุฒิที่มีช่ือเสียงทางสาขานิติศาสตร อาทิ ดร.วรเจตต ภาคีรัตน จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
และอดีตผูพิพากษานายสถิตย ไพเราะ โดยมีคณบดีคณะมนุษยศาสตรฯ เปนผูดําเนินรายการ 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.3 เรือ่งนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดคีณะวิทยาการจัดการ 

สาระสําคัญโดยยอ 

1. วันที่ 23 มิถุนายน 2554 นักศึกษาจีนจะเดินทางมาถึงมหาวิทยาลัยตอนกลางคืน 
เวลา 01.30 น. จํานวน 44 คน จะมีนักศึกษารุนพี่เดินทางไปรับดวยและในวันที่ 2426 มิถุนายน 
2554 จะมีกิจกรรมการจัดหาเสื้อผาชุดนักศึกษาใหกับนักศึกษาจีนและจัดที่พักอาศัยใหกับนักศึกษา 
คณะไดรับความอนุเคราะหจากรองอธิการบดีฝายวิชาการและกองพัฒนานักศึกษาในการติดตอ 
ประสานงานเรื่องตางๆ จึงขอขอบคุณมา ณ ที่นี้ดวย และวันที่ 27 มิถุนายน 2554 จัดกิจกรรม 
ปฐมนิเทศนักศึกษาจีน ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เนื่องจากจะมี



การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ครั้งที่ 14 

[28] 

นักศึกษาไทยเปนพี่เลี้ยงและรับประทานอาหารรวมกัน โดยเริ่มเรียนในภาคบาย 

2. งาน 25 ป คณะวิทยาการจัดการมีผูสนใจเขารวมสัมมนาจํานวนมาก โดยเฉพาะการ 
นําเสนอผลงานรวมทั้งโปรเฟรสเซอรจากตางประเทศดวย 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.4 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

สาระสําคัญโดยยอ 
1. วันที่ 10 มิถุนายน 2554 ประชุมคณะกรรมการจัดทําหลักสูตรเพื่อสงเสริมการจัดทํา 

หลักสูตรที่ถูกตอง ไดรับความรวมมือที่ดีสําหรับหลักสูตรที่ยังไมไดนําเสนอ 
2. วันที่ 17 มิถุนายน 2554 ประชุมคณะกรรมการประจําคณะมีหลักสูตรผานเขามาใหม 

หนึ่งหลักสูตร 
3. วันที่ 19 มิถุนายน 2554 นักศึกษาช้ันปที่ 1 ของคณะวิทยาศาสตรฯ รวมกิจกรรม 

แรลลี่จักรยานอนุรักษมรดกโลก 
4. วันที่ 20 มิถุนายน 2554 ไดรับการประเมินคุณภาพภายในประจําปการศึกษา 2553 
5. วันที่ 21 มิถุนายน 2554 มีการสรรหาหัวหนาภาคที่วางอยูมีผานการคัดเลือกจํานวน 2 

คน คืออาจารยศิริรัตน  ศิริพรวิศาล  และอาจารยสาโรจน ปุริสังคหะ 
6. วันที่ 24 มิถุนายน 2554 มีการประชุมสัมมนาเรื่องสารเคมีและสิ่งปนเปอนในน้ําเปน 

เรื่องเกี่ยวกับการอนุรักษนํ้า  จากกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดลอม ผูเขารวมประชุมจะเปนนักวิจัย 
จากสถาบันอุดมศึกษาตางๆ 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.5 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา 

สาระสําคัญโดยยอ 
 ไมมี  

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
 ไมมี 
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ระเบียบวาระที่ 4.6 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

สาระสําคัญโดยยอ 
1. วันศุกรที่ 17 มิถุนายน 2554 ไดรับการประเมินคุณภาพภายในประจําปการศึกษา 2553 
2. หอง 3110 มีผูประมูลงานไดสงมอบเครื่องแลวจํานวน 30 เครื่อง ติดตั้งที่หองใชงาน 

เรียบรอยแลวพรอมใชงาน  และโนตบุคจํานวน 7 เครื่อง พรอมใหบริการกับอาจารยที่จะทําการสอน 
ที่อาคาร 100 ป 

3. สํานักวิทยบริการฯ ไดสํารวจเครื่องปรับอากาศทั้งอาคาร เนื่องจากเปนงบประมาณ 
ของศูนยภาษา และงบประมาณนักศึกษาจีนรุนเกา เนื่องจากเสียหายไมมีผูรับผิดชอบ โดยสํานักวิทย 
บริการฯ จะดําเนินการซอมแซมใหสามารถใชงานไดและขออภัยในความไมสะดวก 

4. วันที่ 20 มิถุนายน 2554 เกิดเหตุนักศึกษาถูกทํารายรางกายเปนนักศึกษาของ 
คอมพิวเตอรธุรกิจสืบเนื่องมาจากการรับนองใหม 

คณบดีคณะมนุษยศาสตรฯ กลาววา  ควรที่จะมีวาระในการหารือรวมกัน และจัดใหมี 
เจาหนาที่รักษาความปลอดภัย หากจะยังใหมีการรับนองใหมสําหรับปตอไป  ควรกําหนดระยะเวลาใน 
การจัดกิจกรรมรับนองใหสั้นลงเหลือระยะเวลาการจัดกิจกรรมจํานวน 1 สัปดาห และควรกําหนด 
วิธีการรับนองใหม 

รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา กลาววา  มีเกณฑในการรับนองใหมโดยใชเวลาจํานวน 
1 ช่ัวโมง วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2554 จะรับนองใหมเปนวันสุดทายจะเตรียมความพรอมใหเจาหนาที่ 
ตํารวจมาดูแลความเรียบรอย 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.7 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

สาระสําคัญโดยยอ 
1. วันที่ 22 มิถุนายน 2554 ในชวงบายจะมีการนําเสนอความกาวหนาของงานวิจัย 

งบกองทุนมหาวิทยาลัยป 2554 จํานวน 17 เรื่อง  ขอเรียนเชิญผูสนใจเขารวมรับฟงที่อาคารบัณฑิต 
วิทยาลัย 

2. ตารางจํานวนงานวิจัยและงบประมาณมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ผานสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ  จําแนกตามปงบประมาณและคณะ สถาบันวิจัยและพัฒนา 
ตองการกระจายเงินงบประมาณที่มีอยูใหทุกคณะไดรับการจัดสรรใกลเคียงกันเพื่อสงเสริมในสวน 
งานวิจัยของคณะ 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 4.8 เรื่องนาํเสนอเพือ่ทราบจากผูอํานวยการสํานกังานคณะกรรมการบณัฑติศกึษา 

สาระสําคัญโดยยอ 
วันที่ 26 มิถุนายน 2554 จัดปฐมนิเทศนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่หองประชุม 317 

โดยมีนักศึกษาที่รายงานตัวแลวรอบที่ 1 รวมทั้งสิ้นจํานวน 241 คน และขอความอนุเคราะห 
ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการฯ ในการอบรมลงทะเบียนออนไลนและถายรูปทําบัตรนักศึกษาในชวง 
บายที่ศูนยภาษาและคอมพิวเตอร  ขอเรียนเชิญทานผูบริหารรวมเปนเกียรติแกนักศึกษาในวันปฐมนิเทศ 
นักศึกษา 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.9 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี 

สาระสําคัญโดยยอ 

1. หนังสือมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ที่ ศธ 0566.10/ว 82 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2554 
เรื่ อง  การจัดตั้ งกองทุนสํ ารอง เลี้ ยง ชีพสํ าหรับพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏ  กองกลาง 
ไดดําเนินการแจงใหคณบดี ผูอํานวยการสถาบัน/สํานัก เพื่อแจกใหกับพนักงานมหาวิทยาลัยทุกทาน 
เรียบรอยแลว 

2. หนังสือสํานักงบประมาณ ที่ นร 0717/ว63 ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2554 เรื่อง รายงาน 
ผลการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 สํานักงบประมาณขอ 
เวียนแจงรายงานผลฯ ของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจและหนวยงานอื่น ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 31 
พฤษภาคม 2554 รับทราบผลการปฏิบัติงานและการใชจายงบประมาณของสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ 
และหนวยงานอื่น ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 ตามที่สํานักงบประมาณไดจัดทํารายงานเสนอ 

3. หนังสือ กองกลาง สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ที่ ศธ 0550.1.1/52 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2554 เรื่องพิจารณาประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล 
สงคราม 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 

รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.10 เรือ่งนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีและผูชวยอธกิารบดี 
ระเบียบวาระที่ 4.10.1 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝายบริหาร 

สาระสําคัญโดยยอ 

ไมมี 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 

ไมมี
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ระเบียบวาระที่ 4.10.2 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดฝีายวางแผนและพฒันา 

สาระสําคัญโดยยอ 
1. ตารางสรุปผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2553 ไดรับการประเมินเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2554 ผูประเมินทําการประเมินโดยใชวิธีสุมตัวช้ีวัด 
5 ตัวช้ีวัด 

2. สรุปผลการดําเนินงานที่อธิการบดีมอบหมายใหกองนโยบายและแผนดําเนินการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 

รองอธิการบดีฝายบริหาร กลาววา  กรณีการจัดทําแผนพัฒนาระยะยาว 15 ป (พ.ศ. 2555  
2569) ตองการความชัดเจนเนื่องจากสํานักงานอธิการบดีเปนหนวยงานสนับสนุนของหนวยงานอื่นๆ 
จะใหจัดทําแผนพัฒนา 15 ปอยางไร 

รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา กลาววา  ทุกหนวยงานจะมีหนาที่ตามกฎหมายมี 
พันธกิจ หนวยสนับสนุนจะมีหนาที่ตามบทบาทของตนเองโดยมีหนวยงานที่ข้ึนตรงคือ 4 กอง งานหลัก 
คือ งานอาคารสถานที่ แผนทางกายภาพ แผนมาสเตอรแพลนเปนงานหนึ่งของสํานักงานอธิการบดี 
นํามาอางไดวามีการมองระยะยาว การวางแผนในเรื่องสิ่งอํานวยความสะดวก การดูแลในเรื่องที่คอย 
สนับสนุนในบทบาทของสํานักงานอธิการบดีจํากัดสวนที่มีหนาที่ เชน สํานักงานอธิการบดีมีหนาที่ดูแล 
บุคลากรโดยเฉพาะสายสนับสนุนแผน 15 ป อาจจะเปนในเรื่องของคน เรื่องเงิน แผนงบประมาณ 
แผนกลยุทธ  กองกลางดูแลฝายการเงินแมแตกองนโยบายและแผนที่ข้ึนอยูกับสํานักงานอธิการบดีจะทาํ 
แผนกลยุทธทางดานการเงิน  การหาแหลงเงิน การจัดสรรเงินในระยะยาวคือภาพที่มองในบทบาทของ 
สํานักงานอธิการบดี 

ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา กลาววา สํานักงานอธิการบดีเปน 
ภาพรวมของมหาวิทยาลัยทั้งหมดซึ่งจะตองจัดทําแผนเสร็จกอนสวนราชการอื่นๆ หลังจากนั้นจึงนําแผน 
ของสํานักงานอธิการบดีไปดําเนินการจัดการทําแผนปฏิบัติราชการตอไป โดยที่สํานักงานอธิการบดีคือ 
แผนใหญทั้งหมดของมหาวิทยาลัย  แผนทางกายภาพของมหาวิทยาลัยมีลักษณะอยางไร ควรจะพัฒนา 
อยางไร  เรื่องการบริหารทรัพยากร เปนหนาที่ของสํานักงานอธิการบดีทั้งหมด ซึ่งสํานักงานอธิการบดี 
ก็คือมหาวิทยาลัย แตสวนงานตางๆ เปนองคประกอบของมหาวิทยาลัย ตองทําใหสอดคลองกับแผน 
ของมหาวิทยาลัย ซึ่งแผนปฏิบัติราชการ 15 ปของมหาวิทยาลัยมีแลวแสดงวาสํานักงานอธิการบดีได 
จัดทําแผน 15 ปเรียบรอยแลว 

รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา กลาววา แผน 15 ปของมหาวิทยาลัยสิ้นสุดในปพ.ศ. 
2554 ดังนั้นแผน 15 ป ฉบับตอไปเริ่มปพ.ศ.2555 2569 คือกิจกรรมที่จะจัดสัมมนาในวันที่ 12 
กรกฎาคม 2554 กรอบในการดําเนินการมีอยูแลวแตตองการทราบ Bottom Up ทานคิดอยางไร 
โดยดูจากแผน 15 ปฉบับเดิมและนโยบายที่ทานอธิการบดีไดจัดทําไวในระยะ 3 ป และ 5 ป 

คณบดีคณะวิทยาศาสตรฯ กลาววา ศูนยสามบัณฑิตจําเปนตองสงแผนดวยหรือไม ทั้งที่ไมมี 
งบประมาณ

รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา กลาววา มาสเตอรแพลนของสามบัณฑิตมีสวนที่ 
เกี่ยวเนื่องกับคณะวิทยาศาสตรฯ พอสมควรมองวาภายใน 15 ป คณะจะไปใชพื้นที่หรือไมหากมีใหเสนอ 
แผนงบประมาณเพื่อขอจากรัฐบาลตอไป
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ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา กลาววา แผนของมหาวิทยาลัยยังจํากัด 
อยูแคจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทุกคณะแมแผน 15 ป ยังจํากัดตามที่คณะทําอยูซึ่งเปนการมองภาพ 
ปจจุบันไมไดมองถึงอนาคต 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.10.3 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝายวิชาการ 

สาระสําคัญโดยยอ 
เอกสาร ต 2 ข. ประกาศผลนักศึกษา กศ.บป. ภาคพิเศษเสารอาทิตย รวมทั้งสิ้นจํานวน 

838 คน มีดังนี้ คณะครุศาสตรจํานวน 60 คน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จํานวน 175 คน 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จํานวน 209 คน คณะวิทยาการจัดการจํานวน 394 คน มีประกาศแจง 
นักศึกษาทราบวาหากมีผูสมัครเรียนไมครบตามจํานวนใหนักศึกษาเลือกตามสาขาที่ตองการเรียน  และ 
มีหลายสาขาตองทบทวนใหมและสภาพปจจุบันอาจารยประจําหลักสูตรไมมีคนปญหาคืออาจารยที่มีอยู 
ทั้งหลายคุณวุฒิไมตามเกณฑ 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.10.4 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ 

สาระสําคัญโดยยอ 
1. การประเมินผลกองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองประจําป 2554 จังหวัด 

พระนครศรีอยุธยาเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2554 มหาวิทยาลัยทําสัญญากับสํานักงานสภาพัฒนา 
การเมือง เพื่อการประเมินผลกองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองประจําป 2554 จังหวัด 
พระนครศรีอยุธยาใหประเมินผลโครงการจัดทําแผนชีวิตชุมชนภาคพลเมือง ตําบลคูสลอด 
อําเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่ งสถาบัน วิจัยและพัฒนาไดมอบหมายให 
อาจารยณิศรา ประดิษฐดวงเปนผูดําเนินการกับสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 

2. (ราง) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง มาตรฐานหลักสูตร 
ฝกอบรมเพื่อการใหบริการวิชาการแกสังคม เรื่องเดิมสถาบันวิจัยและพัฒนาไดเสนอรางดังกลาว 
เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2554 ในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยแลว และมติที่ประชุมให 
กลับไปแกไขใหมตามที่เสนอ ซึ่งรางการฝกอบรมตางๆ ทุกหนวยงานในมหาวิทยาลัยตองนําไปใชใน 
เรื่องการบริการวิชาการ โครงการใหความรูตองเขียนมาตรฐานตามหลักสูตรฝกอบรม จึงขอให 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาประเด็นตางๆ ตัวที่สําคัญมากที่สุดคือการทําหลักสูตร 
ฝกอบรม บริการวิชาการ ป 2554 หากเปนเงินงบประมาณใหคิดคาใชจายในหมวดคาวัสดุ คาตอบแทน 
วิทยากร ตามระเบียบกระทรวงการคลังเทาที่จําเปนและประหยัด ฉะนั้นจะไมมีการคิดคาเอกสาร
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คาสื่อ คาอาหารตางๆ ควรใหผูเขารับการอบรมออกคาใชจายเอง หากมีการแกไขปรับปรุงรายละเอียด 
ของรางดังกลาวใหจัดสงที่สถาบันวิจัยและพัฒนาภายในวันที่ 27 มิถุนายน 2554 

3. โครงการคนรุนใหมรักประชาธิปไตย วันที่ 21 มิถุนายน 2554 มหาวิทยาลัยไดนํา 
นักศึกษาเดินรณรงคเวลา 08.00 น. และเวลา 10.00 น. จัดนักศึกษาเขารวมรายการครอบครัวขาวทาง 
สถานีโทรทัศนไทยทีวีสีชอง 3 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.10.5 เรือ่งนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธกิารบดฝีายกิจการนกัศกึษา 

สาระสําคัญโดยยอ 

ขอความรวมมือเรื่องการแตงกายของนักศึกษาในชวงเปดภาคเรียน  แตสําหรับนักศึกษา 
ช้ันปที่ 1 แตงกายไดเรียบรอยดี  ขอความอนุเคราะหผูบริหารแจงคณาจารยภายในคณะใหชวยกัน 
สอดสองดูแล  สําหรับชุดพลศึกษาอนุญาตใหใสวันพุธเทานั้น ยกเวนวิชาพลศึกษา 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.10.6 เรื่องนําเสนอเพือ่ทราบจากผูชวยอธิการบดฝีายบริหาร 

สาระสําคัญโดยยอ 
1.  ไดเขารวมประชุมเรื่องคณะกรรมการแกไขปองกันอุบัติเหตุทางทองถนนในจังหวัด 

พระนครศรีอยุธยาที่สถานีตํารวจภูธรพระนครศรีอยุธยา  ที่ประชุมมีมติขอความรวมมือรณรงคเรื่อง 
หมวกกันนอค 100 เปอรเซ็นต จะดําเนินการรณรงคดวยการแจกเอกสารและแผนปายประชาสัมพันธ 
ภายในมหาวิทยาลัย และขอใหอาจารยเชิญชวนลูกศิษยใหมีวินัยในการสวมใสหมวกกันนอคดวย 

2. การบริหารจัดการการขอคืนพื้นที่ สถานีตํารวจภูธรพระนครศรีอยุธยารับผิดชอบ 
ในเรื่องผิวจราจร เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาโดยเจาหนาที่เทศกิจเปนผูรับผิดชอบถนนทางเดิน 
ฉะน้ันถนนทางเดินที่อยูหนาโรงพยาบาลจําพวกรานขายโรตีสายไหมทั้งหมดตองออกจากพื้นที่ใหพนเขต 
ทางเดิน  ในการนี้ไดนําเสนอรานชิวชิวที่ตั้งอยูขางมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาจะตองสงคืน 
พื้นที่ทางเดินดวยเชนกัน 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องนําเสนอเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระที่ 5.1 พิจารณาการเสนอราคาจางเหมารักษาความปลอดภัย 

สาระสําคัญโดยยอ 
ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ตกลงจางสํานักงานรักษาความปลอดภัย 

องคการสงเคราะหทหารผานศึก  ในพระบรมราชูปถัมภ เพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยบริเวณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  และหอพักอาจารยนักศึกษาอูทอง  ตําบลประตูชัย  อําเภอ 
พระนครศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2553 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2554 
ความโดยละเอียดแจงแลวน้ัน 

เนื่องจากสัญญาจางดังกลาว  จะสิ้นสุดลงในวันที่ 30 กันยายน 2554 สํานักงานรักษา 
ความปลอดภัย องคการฯ  จึงขอเสนอรายละเอียดการจางรักษาความปลอดภัย  ดังนี้ 

ลําดับ รายการ ราคา/เดือน จํานวน/หนวย รวมเปนเงิน 

1 หัวหนาชุด 15,089 1 15,088 

2 รองหัวหนาชุด 14,588 1 14,588 

3 หัวหนาควบคุม 14,088 1 14,088 

4 เจาหนาที่รักษาความปลอดภัย 13,588 22 298,936 

5 รถจักรยานยนต 4,000 1 4,000 

รวมคาบริการเดือนละ 346,700 บาท 

ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2554 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2555 คาบริการทั้งสิ้น 4,160,400 บาท 
(สี่ลานหนึ่งแสนหกหมื่นสี่รอยบาทถวน) ราคานี้อาจเปลี่ยนแปลงไดหากกระทรวงแรงงานประกาศ 
เพิ่มอัตราคาจางขั้นต่ําใหม 

เงื่อนไขการคํ้าประกันการปฏิบัติงานของเจาหนาที่รักษาความปลอดภัยในวงเงินไมเกิน 
ครั้งละ 20,000 บาท (สองหมื่นบาทถวน) ตอหนึ่งเหตุการณ 

สํานักงานรักษาความปลอดภัย องคการฯ ขอถือหนังสือราคาฉบับนี้เปนสวนหนึ่งของสัญญา 
และเปนหลักฐานในการเรียกเก็บเงินคาบริการรักษาความปลอดภัยในเบื้องตน  และขอความกรุณา 
ใหทานดําเนินการจัดทําสัญญาจางใหแลวเสร็จโดยเร็ว  เนื่องจากจะตองนําสัญญาจางไปตีตราสารหรือ 
สลักหลังตราสารใหแลวเสร็จกอนกระทําตราสาร หรือภายใน 15 วัน  นับแตวันถัดจากวันกระทําตราสาร 
นั้น  เพื่อหลีกเลี่ยงคาปรับที่อาจเกิดข้ึน 

ขอกฎหมาย 
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 31(1) ใหอธิการบดีมีอํานาจและ 

หนาที่บริหารกิจการของมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามกฎหมายฯ
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ขอเสนอ / ญัตต ิ
ขอความเห็นชอบการเสนอราคาจางเหมารักษาความปลอดภัย 

มติท่ีประชุม 
มอบหมายผูอํานวยการกองกลางหาขอมูลการจางเหมารักษาความปลอดภัยกรณีองคการ 

สงเคราะหทหารผานศึกเพิ่มเติมและหาขอมูลการจางเหมารักษาความปลอดภัยของบริษัทเอกชน 
เปรียบเทียบเพื่อนําเสนอในการประชุมครั้งตอไป 

ระเบียบวาระที่ 5.2 (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย 
กองทุนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ.2554 

สาระสําคัญโดยยอ 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2554 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 
2554 มอบหมายใหรองอธิการบดีฝายวิชาการไดจัดทํา (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พระนครศรีอยุธยา วาดวย กองทุนพัฒนาบุคลากรของบุคลากรมหาวิทยาลัยบัดนี้ไดจัดทํารางระเบียบ 
การใหทุนการศึกษาตอเสร็จเรียบรอยแลว  ขอนําเสนอใหคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณา 
และสงเรื่องกลับที่กองบริการการศึกษาภายในสัปดาหหนา 

ขอเสนอ / ญัตต ิ
พิจารณา (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย กองทุนพัฒนา 

บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พ.ศ.2554 

มติท่ีประชุม 
มอบหมายคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจารณา (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

พระนครศรีอยุธยา วาดวย กองทุนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
พ.ศ.2554 และสงเรื่องกลับมาที่กองบริการการศึกษาภายในสัปดาหหนา 

ระเบียบวาระที่ 5.3 พิจารณา (ราง) ประกาศเรื่องคัดเลือกผูประกอบการจําหนายอาหาร 
และเครื่องดื่มในโรงอาหาร  และประกาศฯ เรื่องขอปฏิบัติและขอหามของผูประกอบการ 
ที่จําหนายอาหารและเครื่องดื่มในโรงอาหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

สาระสําคัญโดยยอ 
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยครั้งที่ 13/2554 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 

2554 ไดมอบหมายคณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑและรูปแบบการดําเนินงานโรงอาหารให 
ดําเนินการปรับปรุง ทบทวน ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องการคัดเลือกผูประกอบการจําหนายอาหารหรือ 
เครื่องดื่มในโรงอาหารและขอปฏิบัติ รวมทั้งขอหามของผูประกอบการจําหนายอาหารหรือเครื่องดื่ม
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ภายในโรงอาหาร บัดน้ี คณะกรรมการกําหนดหลักเกณฑและรูปแบบการดําเนินงานโรงอาหารไดรวม 
ประชุมเพื่อพิจารณาทบทวนประกาศดังกลาว 

ขอกฎหมาย 
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 31 (1) ใหอธิการบดีมีอํานาจและ 

หนาที่บริหารกิจการของมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามกฎหมายฯ มาตรา 31 (2) ควบคุมดูแลบุคลากร 
การเงิน พัสดุ สถานที่และทรัพยสินอื่นของมหาวิทยาลัย 

ขอเสนอ / ญัตต ิ
พิจารณาประกาศเรื่องคัดเลือกผูประกอบการจําหนายอาหารและเครื่องดื่มในโรงอาหาร 

และประกาศฯ เรื่องขอปฏิบัติและขอหามของผูประกอบการที่จําหนายอาหารและเครื่องดืม่ในโรงอาหาร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

มติท่ีประชุม 
มอบหมายผู อํ านวยการกองกลางทบทวนปรับปรุ งตามขอ เสนอแนะของคณะ 

กรรมการบริหารมหาวิทยาลัยอีกครั้งหนึ่ง 

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ 

ระเบียบวาระที่ 6.1 กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 14/2554 

สาระสําคัญโดยยอ 
เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนําเสนอปฏิทินเพื่อหารือเรื่องกําหนด 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 14/2554 

ขอเสนอ/ญัตต ิ
ขอความเห็นชอบกําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 14/2554 

วันอั งคารที่ 5 กรกฎาคม 2554 เวลา 13.30 น. ณ หองประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พระนครศรีอยุธยา 

มติท่ีประชุม 
รับทราบ 

ปดประชุมเวลา เวลา 17.00 น. 
รศ.วันทนีย  แสนภักดี ผูตรวจบันทึกการประชุม 
นางสาวภัครินทร  ภิญญา ผูบันทึกการประชุม


