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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
คร้ังที่ 12/2554 

วันอังคารท่ี 7 มิถนุายน พ.ศ. 2554 เวลา 13.30  18.00 น. 
ณ หองประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

-------------------------------------------------- 
ผูท่ีมาประชุม 
1. ดร.บรูพาทิศ พลอยสุวรรณ อธิการบดี ประธาน 
2. รศ.วันทนีย แสนภักดี รองอธิการบดฝีายบริหาร กรรมการ 
3. ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุงพรหม รองอธิการบดฝีายวิชาการ กรรมการ 
4. นายจิรศักดิ์ ชุมวรานนท รองอธิการบดฝีายวางแผนและพฒันา กรรมการ 
5. ดร.ชิดชัย สนั่นเสียง รองอธิการบดฝีายวิจัยและบริการวิชาการ กรรมการ 
6. นายสุนทร โภชฌงค รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา กรรมการ 
7. นายทวีศักดิ์ จริตควร ผูชวยอธิการบดีฝายบริหาร กรรมการ 
8. ดร.อมรรัตน สนั่นเสียง คณบดีคณะครุศาสตร กรรมการ 
9. ผศ.วิชชุกร นาคธน คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร กรรมการ 
10. รศ.ลํายอง ปลั่งกลาง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 
11. รศ.ดร.นพวรรณ ธีระพันธเจริญ คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กรรมการ 
12. ผศ.พันทิพา มาลา ผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา กรรมการ 
13. ผศ.จินตนา เวชมี ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กรรมการ 
14. นายชัยพฤกษ ชูดํา ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี 

สารสนเทศ กรรมการ 
15. ดร.รวีวัตร สิริภูบาล ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา กรรมการ 

ผูเขารวมประชุม 
นางสุนทรี โพธิกุล ผูอํานวยการกองกลาง 

เปดประชุม เวลา 13.30 น. 
ประธานพิจารณาจํานวนกรรมการที่มาประชุมและเห็นวาครบองคประชุมแลวจึงเปดการประชุม 

และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม
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ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ 

ระเบียบวาระที่ 1.1 การประชุมสัมมนาเพื่อกําหนดทิศทางการดําเนินงาน 

สาระสําคัญโดยยอ 
วันที่ 1 กรกฎาคม 2554 ภายหลังจากจัดงานสถาปนาครบรอบ 106 ป ชวงเช า 

เสร็จเรียบรอยแลว  ชวงบายจะเดินทางไปสัมมนานอกสถานที่เปนการประชุมสัมมนาเพื่อกําหนดทิศทาง 
การดําเนินงานของมหาวิทยาลัย   โดยไดติดตอสโมสรทหารเขาชะโงกไวเปนอันดับแรก ในการนี้ รศ.วันทนีย 
แสนภักดี รองอธิการบดีฝายบริหารไดเดินทางไปติดตอที่เขาใหญเพื่อนําขอมูลมาประกอบการพิจารณา 
สวนหนึ่งและอยูระหวางติดตอสถานที่อื่นๆ โดยมีเงื่อนไขใหคาใชจายลดลง กําหนดจัดข้ึนในวันที่ 12 
กรกฎาคม 2554 เพื่อกําหนดทิศทางการดําเนินงานซึ่งมีกรรมการสภามหาวิทยาลัย  กรรมการสภาวิชาการ 
คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยและคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  ผูอํานวยการสถาบัน/ศูนย/ 
สํานัก  รายละเอียดจะแจงใหทราบในการประชุมคราวตอไป 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 

รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 1.2 การจัดกิจกรรมของนักศึกษา 

สาระสําคัญโดยยอ 

วันที่ 8 มิถุนายน 2554 จะจัดกิจกรรมถวายสัตยปฏิญาณ ในการนี้ฝายกิจการนักศึกษา 
ขอความรวมมือผูบริหารเขารวมในพิธีเพื่อทําการมอบเข็มใหกับนักศึกษาและเขารวมเปนเกียรติ 
ในกิจกรรมครั้งนี้ 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 

รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระที่ 2.1 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 11/2554 

สาระสําคัญโดยยอ 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยไดมีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

ครั้งที่ 11/2554 เมื่อวันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2554 ณ หองประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พระนครศรีอยุธยา
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ขอเสนอ/ญัตต ิ
ขอรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2554 

เมื่อวันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2554 ณ หองประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 11/2554 โดยไมมีการแกไข 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ 11/2554 

ระเบียบวาระที่ 3.1 รายงานขอมูลการดําเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

สาระสําคัญโดยยอ 
เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย นําเสนอขอมูลการดําเนินงานและ 

ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2554 โดยไดแจงและ 
มอบใหหนวยงานและบุคคลที่เกี่ยวของดําเนินการตามมติแลว 

ความเปนมา/เรื่องเดิม/ขอเท็จจริง 
1. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยไดมีมติกําหนดเปนแนวปฏิบัติใหเลขานุการนําเสนอ 

ที่ประชุมเพื่อทราบความคืบหนาหรือขอมูลการดําเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติทุกครั้ง โดยบรรจุ 
เปนเรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งกอนดวย 

2. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มีการประชุมครั้งที่ 11/2554 เมื่อวันอังคารที่ 24 
พฤษภาคม 2554 เวลา 13.30 น. ณ หองประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  โดยมีสาระ 
ตามรายงานการประชุมฯ ในระเบียบวาระที่ 2 

3. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มีการประชุมครั้งที่ 11/2554 เมื่อวันอังคารที่ 24 
พฤษภาคม 2554 โดยมอบหมายใหฝายเลขานุการแจงไปยังหนวยงานและบุคคลที่เกี่ยวของปฏิบัติตาม 
มติที่ประชุมในระเบียบวาระที่ 3 

มติท่ีประชุม 
รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.1 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะครุศาสตร 

สาระสําคัญโดยยอ 
 ไมมี 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
 ไมมี 

ระเบียบวาระที่ 4.2 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

สาระสําคัญโดยยอ 
อาคารคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรเดิมคาดวาจะแลวเสร็จกอนเปดภาคเรียนเพื่อ 

เปดการจราจรแตเนื่องจากไมสามารถเสร็จทันตามกําหนดเวลา และจากการที่มติคณะรัฐมนตรีใหขยาย 
เวลาตอไปอีก 45 วัน โดยไมคิดคาปรับคณะไดประสานกับบริษัทกอสรางซึ่งจะขยายเวลาตอไปอีก 
1 เดือน ไดหารือรวมกับผูรับเหมาเปนการภายในเพื่อขอเรงรัดดําเนินการในสวนที่ เปนการฝงทอ 
ใหแลวเสร็จกอนเพื่อใหสามารถเปดเสนทางไดทันตามกําหนดเวลา 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.3 เรือ่งนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดคีณะวิทยาการจัดการ 

สาระสําคัญโดยยอ 

1. วันที่ 910 มิถุนายน 2554 อาจารยที่ทําวิจัยเรื่องเห็ดตับเตาจะรวมเปดโครงการ 
คณะวิทยาการจัดการขอเรียนเชิญคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยทุกทาน 

2. ไดรับ Email จากมหาวิทยาลัยปูเน จะมารวมงานสัมมนาวิชาการซึ่งอาจจะมีการหารือ 
รวมกันในการแลกเปลี่ยน MOU 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 4.4 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

สาระสําคัญโดยยอ 
วันที่ 6 มิถุนายน 2554 คณบดีคณะวิทยาศาสตรฯ  ไดรวมงานวันสหกิจศึกษาไทย 

ที่เมืองทองธานี มีประเด็นที่นาสนใจเรื่องปญหาการดําเนินงานสหกิจศึกษาของคณะในการที่ 
มหาวิทยาลัยไมมีอาจารยที่มีความรูเรื่องสหกิจศึกษา ไดสอบถามเจาหนาที่จากสมาคมสหกิจศึกษาไทย 
ไดรับคําช้ีแจงวามหาวิทยาลัยสามารถประสานงานกับเครือขายภาคกลางตอนบนจัดหลักสูตรและ 
จัดอบรมโดยคาใชจายจะนอยลง หากสมาคมสหกิจศึกษาไทยจัดเองจะมีคาใชจายสูงมากและ 
สมาคมสหกิจศึกษาไทยไมไดรับการสนับสนุนจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) แลว 
โอกาสตอไปในการขับเคลื่อนอาจารยที่ตองดําเนินงานสหกิจศึกษาทั้งหมดไดมีความรูความเขาใจ 
โดยใชการจัดอบรมศักยภาพของเครือขายภาคกลางตอนบนซึ่งมีมหาวิทยาลัยอยูจํานวน 56 แหง 
ในการจัดการความรูเพื่อเตรียมงานดานสหกิจศึกษาซึ่งตองบรรจุเขาใน มคอ. 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.5 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา 

สาระสําคัญโดยยอ 
วันที่ 910 มิถุนายน 2554 จะมีการอบรมเกี่ยวกับการทองเที่ยวในหัวขอศิลปะอยุธยา 

เพื่อการทองเที่ยว ณ เรือนไทย สถาบันอยุธยาศึกษา  ขอเรียนเชิญคณาจารยที่สนใจเขารวมกิจกรรม 
ในครั้งนี้ 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.6 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

สาระสําคัญโดยยอ 
ขอแจงคณาจารยภายในแตละคณะ  หองเรียนทั้งช้ันบนและช้ันลางเปดใชเต็มทุกพื้นที่ 

ดังนั้นอุปกรณที่เคยใหบริการอาจจะไมเพียงพอ เชน โปรเจคเตอรเหลือใชงานไดเพียงจํานวน 2 ตัว 
และอยูระหวางดําเนินการจัดซื้ออุปกรณใหมเพิ่มเติมจํานวน 7 ตัว และเกาอี้ที่ชํารุดสํานักวิทยบริการฯ 
ไดดําเนินการซอมแซมเองในสวนที่ดําเนินการได 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ
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อธิการบดี กลาววา  ขอเพิ่มเติมเรื่องอุปกรณภายในหองเรียนซึ่งไดมีการแจงใหดําเนินการ 
สํารวจอุปกรณพื้นฐานที่ใชภายในหองเรียนใหครบถวนปรากฏวาในระยะที่ผานมาไดรับบันทึกแจงจาก 
คณะและคณาจารยวาจํานวนเกาอี้มีไมเพียงพอกับนักศึกษา เนื่องจากเหตุดังกลาวภายในสัปดาหที่ 1 
ใหทุกคณะสํารวจและแจงอีกครั้งหนึ่ง  โดยมอบหมายผูชวยอธิการบดีฝายบริหารและผูอํานวยการ 
กองกลางพบคณะผูดูแลแตละอาคารเพื่อตรวจเช็คเกาอี้ใหครบเต็มจํานวนหรือตองจัดหาเกาอี้เพิ่มเติม 
จํานวนเทาไหรใหครบถวนทุกหอง ใหทําการสํารวจเกาอี้/อุปกรณเครื่องฉาย/เครื่องเสียง โดยใชขอมูล 
เกาที่สํารวจมาแลว โดยกรรมการบริหารทุกทานจัดเจาหนาที่โดยมอบหมายกองกลางจัดเจาหนาที่ 
สํารวจแตละคณะและจัดทําขอมูลใหเปนปจจุบันภายในสัปดาหที่ 1 หากขาดอุปกรณสวนใดให 
ดําเนินการจัดซื้อใหครบถวนเพื่อใหนักศึกษาไดใชในสัปดาหที่สองไดตอไป 

ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการฯ กลาววา  ในภาคการศึกษาที่ 1/2554 สวนของรายวิชา 
ศึกษาทั่วไปมีบางวิชาที่มีนักศึกษาจํานวนมากซึ่งจะมีการใชหองประชุมอาคาร 100 ปในการเรียน 
การสอน ดังนั้นหากหนวยงานใดมีความประสงคจะใชหองประชุมอาคาร 100 ป ใหติดตอสอบถามกอน 
การใชงานเนื่องจากวันจันทรวันพฤหัสบดี หองประชุมมีการจัดการเรียนการสอน 

คณบดีคณะครุศาสตร กล าววา  อุปกรณ เครื่องฉายขอเสนอเพื่อ เปนขอสั งเกตว า 
เครื่องโปรเจคเตอรที่คณะครุศาสตรไดรับจัดสรรไปจํานวน 3 เครื่อง ชํารุดพรอมกันทั้งหมดและอาการ 
ชํารุดแบบเดียวกันซึ่งอายุการใชงานจํานวน 2 ป คาซอมจํานวน 15,000 บาท ซึ่งคณะยอมเสียคาซอม 
จํานวน 45,000 บาท เนื่องจากไมมีอุปกรณใชงานจึงจําเปนตองซอมแซม 

อธิการบด ี กลาววา ในกรณีดังกลาวข้ึนอยูกับพฤติกรรมการใชงานอาจทําใหชํารุดเสียหายได 
คณบดีคณะมนุษยศาสตร กลาววา ขอเสนอใหเปรียบเทียบการซื้อโปรเจคเตอรกับการซื้อทีวี 

ขนาด 40 นิ้วซึ่งราคาไมแพงมาก โดยการซื้อทีวีเมื่อเปรียบเทียบกับโปรเจคเตอรแบบใดจะมีอายุการใช 
งานที่ดีกวา 

อธิการบด ี กลาววา หองเรียนขนาด 8X8 เมตรใหดําเนินการซื้อทีวีแทนโปรเจคเตอรเนื่องจาก 
ใชงานไดงายกวา สําหรับหองเรียนที่มีขนาดใหญกวาใหซื้อโปรเจคเตอรเหมือนเดิม 

ระเบียบวาระที่ 4.7 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

สาระสําคัญโดยยอ 
1. สถาบันคลังสมองของชาติเชิญเขารวมโครงการวิจัย ไดรับหนังสือเมื่อวันที่ 24 

พฤษภาคม 2554 สืบเนื่องจากวันที่ 22 เมษายน 2554 มีการสัมมนาเรื่องการวัดคุณภาพบัณฑิต 
ซึ่งมหาวิทยาลัยไดสงรายช่ือผศ.ดร. วิมลพรรณ  รุ งพรหม ดร.นพวรรณ  ธีระพันธเจริญและ 
ผศ.จินตนา เวชมี เขารวมสัมมนาครั้งนี้ ภายหลังจากการสัมมนาดังกลาวไดมีหนังสือเชิญมายัง 
มหาวิทยาลัยแจงใหจัดสงคณาจารยเขารวมไดจํานวน 2 คน 

2. เชิญรับฟงการเสวนาเรื่องสิทธิของประชาชน ขณะนี้ไดมีการนําโรงไฟฟามาตั้งที่อําเภอ 
อุทัย ใกลศูนยสามบัณฑิตซึ่งมีคําถามวาควรทําอะไรที่จะเรียนรูหรือรวมปกปองไมใหการตั้งโรงไฟฟานี้ 
เกิดข้ึน มหาวิทยาลัยควรประชาสัมพันธใหนักศึกษาเขาไปเรียนรูหรือรับฟงขอคิดเห็นหรือไม 
ในดานสิ่งแวดลอมตางๆ
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3. ชมรมขาราชการอาวุโสของกระทรวง ขอเชิญมหาวิทยาลัยรวมจัดสัมมนาวิชาการ 
ซึ่งมหาวิทยาลัยไดตอบรับ และในวันที่ 24 สิงหาคม 2554 มหาวิทยาลัยจะจัดสัมมนาวิชาการ 
เรื่องการพัฒนาคุณภาพมัธยมศึกษาในยุคปฏิรูป ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

4. วันที่ 6 มิถุนายน2554 เขารับฟงการคัดเลือกครูดีของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
เปนงานของ สศค. สถาบันสงเสริมคุณภาพเยาชนทําหนาที่เชนเดียวกับ สศศ. จะทําการคัดเลือกครู 
ที่สอนเปน  โดยที่ชุมชนเปนผูสงข้ึนมาในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพคนซึ่งจะทําการคัดเลือกครูดี 
ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจํานวน 263 คน  มีรางวัลจํานวน 10,000 บาท โดยตองเปนครูที่สอน 
ระดับประถมศึกษาถึงระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและการคัดเลือกให อปท. กับสถานศึกษาเปนผู 
คัดเลือกจากนั้นคณะกรรมการจะทําการคัดเลือกจากจํานวน 263 คน ใหเหลือเพียง 7 คน เพื่อเขารับทุน 
จํานวนทุนละ 500,000 บาท ของ ศศค. 

อธิการบดี กลาววา การพัฒนาทักษะการสอนของอาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ควรตองดําเนินการเพื่อพัฒนาคุณลักษณะทางกายภาพและคุณลักษณะพฤติกรรมการสอนของอาจารย 
มอบหมายสถาบันวิจัยเปนจุดหนึ่งที่จะพัฒนาจัดทําโครงการบริการวิชาการในปงบประมาณตอไป 

คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กลาววา ในปการศึกษา 2554 คณะวิทยาศาสตรฯ 
มีอาจารยใหมหลายคนซึ่งไมเคยเปนครูมากอน ชวงการแกปญหาในเบื้องตนมหาวิทยาลัยจะสามารถ 
จัดกิจกรรมรวมกัน ทั้ง 4 คณะไดหรือไม ในการปฐมนิเทศอาจารยใหมใหรูจักการเรียนการสอน วิธีการ 
ประเมิน การออกขอสอบ 

ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กลาววา ยินดีที่จะชวยมหาวิทยาลัยดําเนินการ 
จัดอบรมอาจารยใหมใหแกมหาวิทยาลัยใหรูจักตนเองกอนวาอยูตรงจุดใดในสายครูคือทักษะการฟง พูด 
อาน เขียน และหาคาเฉลี่ยของหองเพื่อเติมเต็มใหกับอาจารยใหม สาธิตการสอนเพื่อการเรียนรู และใน 
เรื่องเพศศึกษา (GenEd) ตองการใหเปนวิชาที่มหาวิทยาลัยสรางผูสอนใหเกิดข้ึนใหม โดยรองอธิการบดี 
ฝายวิชาการเปนผูจัดทําคําสั่งในวันที่ 79 กรกฎาคม 2554 โดยมีวิทยากรจากภายนอกจํานวน 1 คน 

อธิการบด ี กลาววา มอบหมายผศ.จินตนา  เวชมี เปนผูรับผิดชอบดําเนินการจัดกิจกรรมโดย 
รองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ  รองอธิการบดีฝายวิชาการดําเนินการจัดทําบัญชีรายช่ือและ 
ออกคําสั่งจัดอบรมอาจารยใหมในวันที่ 1112 มิถุนายน 2554 ณ หองประชุมตนโมก อาคารบรรณราช 
นครินทร 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 4.8 เรื่องนาํเสนอเพือ่ทราบจากผูอํานวยการสํานกังานคณะกรรมการบณัฑติศกึษา 

สาระสําคัญโดยยอ 
การรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษารอบแรกรับสมัครตั้งแตวันที่ 14 มกราคม 2554 ถึงวันที่ 

18 มีนาคม 2554 นักศึกษาเขามารายงานตัวรอบแรกจํานวน 99 คน ในรอบที่สองอยูระหวางการรับ 
สมัครจนถึงวันที่ 17 มิถุนายน 2554 มีผูสมัครที่ยื่นใบสมัครแตยังไมไดทําการสอบสัมภาษณและทําการ 
คัดเลือกเขามาอีกจํานวน 83 คน แบงเปนสาขาตางๆ ดังนี้ สาขาบริหารการศึกษารวมทั้งรอบแรกจํานวน 
57 คน รอบที่สองอยูระหวางการรับสมัครอีกจํานวน 23 คน  รวมทั้งสิ้นจํานวน 80 คน  สาขาการจัดการ 
เรียนรูรอบแรกรายตัวจํานวน 17 คน สมัครรอบที่สองแตยังไมไดทําการสอบสัมภาษณจํานวน 7 คน 
รวมทั้งสิ้นจํานวน 24 คน สาขาวิชายุทธศาสตรการพัฒนาไมมีผูสมัครทั้งรอบแรกและรอบสอง 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิตไมมีผูสมัครในรอบแรกแตมีผูสมัครรอบสองจํานวน 19 คน 
สาขาวิชาบริหารธุรกิจภาคปกติรอบแรกจํานวน 6 คน  รอบสองจํานวน 6 คน รวมทั้งสิ้นจํานวน 12 คน 
ภาคพิเศษรอบแรกจํานวน 19 คน รอบสองจํานวน 13 คน รวมทั้งสิ้นจํานวน 32 คน  สาขาวิชา 
ครุศาสตรดุษฎีบันฑิตสาขาการบริหารการศึกษามีผูสมัครจํานวน 15 คน จะเสร็จสิ้นการรับสมัคร 
ในวันที่ 17 มิถุนายน 2554 ขณะนี้ไดทําการปฐมนิเทศนักศึกษาภาคปกติของสาขาบริหารธุรกิจเมื่อ 
วันที่ 6 มิถุนายน 2554 รับสมัครรอบสองจะทําการสอบสัมภาษณและคัดเลือกนักศึกษาในวันที่ 19 
มิถุนายน 2554 และจะปฐมนิเทศนักศึกษาในวันที่ 26 มิถุนายน 2554 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.9 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี 

สาระสําคัญโดยยอ 

ไมมี 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 

ไมมี 

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. รายงานผลการใชจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2554 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 

2553พฤษภาคม พ.ศ.2554) และรายงานติดตามและประเมินผลโครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2553 แสดงใหเห็นถึงการเบิกจายงบประมาณที่หนวยงานตางๆ ไดรับการจัดสรร ขอเสนอเพื่อเปน 
ขอมูล คือ สวนแรกงบแผนดินจะเปนตัวช้ีวัดที่สําคัญของ ก.พ.ร. ในเรื่องการเบิกจายงบประมาณ 
และสวนที่สองเปนตัวช้ีวัดของสํานักงบประมาณใชเปนสวนหนึ่งในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณของ 
ปตอไป คณะรัฐมนตรีผูดูแลและสํานักงบประมาณไดช้ีแจงหนวยงานตางๆ วาปตอไปนี้จะมีการนําผล 
การเบิกจายงบประมาณแผนดินเพื่อใชเปนเครื่องมือเพื่อพิจารณาในการจัดสรรงบประมาณ 

2. เอกสารรูปเลมรายงานติดตามและประเมินผลโครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2553 เพื่อใชในการวางแผนโครงการในปงบประมาณตอไป 

3. เอกสารสรุปงานติดตามเอกสารประกอบตัวช้ีวัดตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 เพื่อรับการประเมินของ ก.พ.ร. ในวันที่ 16 มิถุนายน 2554 
ซึ่งเจาหนาที่ไดรวบรวมเอกสารหลักฐานตางๆตามรายงานที่ปรากฏตามตัวช้ีวัดจํานวน 19 ตัวช้ีวัด 
ไดดําเนินการเก็บหลักฐานไดแลวจํานวน 14 ตัวช้ีวัด ยังขาดอีกจํานวน 5 ตัวช้ีวัดจํานวนเอกสารทั้งหมด 
324 รายการ เก็บเอกสารและที่เปนไฟลขอมูลไดแลวจํานวน 282 รายการ ซึ่งยังขาดอีกจํานวน 
42 รายการและไดรับขอมูลเพิ่มเติมจากรองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการอีกจํานวน 4 รายการ 
ยังคงเหลืออีกจํานวน 38 รายการ อยูระหวางดําเนินการสแกนเอกสารทั้งหมดจํานวน 324 รายการได 
ดําเนินการไปแลวจํานวน 198 รายการและดําเนินการ Up Load เพื่อใหผูประเมินไดมีการตรวจติดตาม 
ผานระบบตอไป 

4. เอกสารสรุปการประชุมคณะกรรมการจังหวัด หัวหนาสวนราชการ ประจําเดือน 
พฤษภาคม 2554 จากการเขารวมประชุมมีผลการประชุมสรุปสาระสําคัญที่เกี่ยวของกับมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยาดังนี้ 

4.1 โครงการอนุสรณสถานแหงความจงรักภักดี 
4.2 การเตรียมความพรอมในการเสนอตัวเปนเจาภาพในการจัดงานมหกรรมโลก 

Word Expo 2020 ใหทุกสวนราชการปรับแผนงานโครงการเพื่อรวมกิจกรรมเตรียมความพรอม 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 4.10.3 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝายวิชาการ 

สาระสําคัญโดยยอ 
1. ไดมีการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องภาระงานสอนของอาจารยทั้งมหาวิทยาลัยในหลาย 

สาขาวิชา ผศ. รศ. บางทานมีภาระงานสอนนอยเกินไปในเรื่องภาระงานสอนจะแยกดูที่ช่ัวโมงการสอน 
เปนสําคัญ สวนหนึ่งในการที่จะรับภาระงานสอนไปตองทํา มคอ.3 ตองมีสื่อการสอน เอกสารการสอน 
สงเกรดรวมถึงปนี้อาจารยสงเกรดลาชา กองบริการการศึกษาจะขอบันทึกแจงตั้งแตตนเทอมและขอมูล 
ที่เปนภาระงานสอนทั้งหมดจะขอใหเปนสวนหนึ่งของการประเมิน และผลประเมินเพื่อเลื่อนข้ันในแต 
ละป  และอาจารยที่เปน ผศ. รศ. ที่ไมเปนไปตามเกณฑจะรายงาน สกอ. ทราบถึงการสอนไมเปนไป 
ตามเกณฑ โดยแยกเรื่องสอนมาเปนเรื่องหลักในสวนที่ไมเปนภาระงานดานบริหาร  ซึ่งภาระงานมีสง 
มาแลวมีคณะวิทยาศาสตรฯ  คณะวิทยาการจัดการ ยังขาดคณะมนุษยศาสตรฯ  และคณะครุศาสตรให 
เรงรัดดําเนินการจัดสงดวย  ในการที่เขียนวามีงานวิจัยเวลาทําการประเมินตองดูวิจัยนั้นๆ ดวย 

2. สภาวิชาการไดมีการคัดเลือกโดยการเลือกตั้ งสภาวิชาการผูแทนคณะดังนี้ 
คณะครุศาสตร ดร.พรเทพ  รูแผน คณะมนุษยศาสตรฯ ผศ.ดร.อดิศร ภูสาระ คณะวิทยาการจัดการ 
ดร .พิ ชิต พระพินิจ คณะวิทยาศาสตรฯ  ดร .ภควดี  สุขอนันต ผู ทร ง คุณวุฒิภายนอกจาก 
คณะครุศาสตรฯ ดร.ปฐมพงศ  ศุภเลิศ ผูทรงคุณวุฒิภายนอกจากคณะมนุษยศาสตรฯ รศ.ดร วิไลศักดิ์ 
กิ่งคํา ผูทรงคุณวุฒิภายนอกจากคณะวิทยาการจัดการ รศ.ดร.สุนันทา  เลาหนันท ผูทรงคุณวุฒิภายนอก 
จากคณะวิทยาศาสตรฯ รศ.ดร กมล  บุษบา  อยูระหวางดําเนินการเสนอมหาวิทยาลัยแตงตั้งอาจจะมี 
การประชุมนัดแรกกอนการประชุมสภามหาวิทยาลัยเพื่ออนุมัติการจบการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและ 
วาระการประชุมอื่นๆ 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.10.4 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ 

สาระสําคัญโดยยอ 

 ไมมี  

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 

 ไมมี 
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ระเบียบวาระที่ 4.10.5 เรือ่งนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธกิารบดฝีายกิจการนกัศกึษา 

สาระสําคัญโดยยอ 

วันที่ 8 มิถุนายน 2554 กองพัฒนานักศึกษาจัดพิธีถวายบังคมใหกับนักศึกษาช้ันปที่ 1 
จัดกิจกรรมทั้งในภาคเชาและภาคบาย เริ่มตั้งแตเวลา 09.00 น. และขอเรียนเชิญคณะกรรมการบริหาร 
มหาวิทยาลัย เขารวมพิธี ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ในเวลา 10.00 น. 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.10.6 เรื่องนําเสนอเพือ่ทราบจากผูชวยอธิการบดฝีายบริหาร 

สาระสําคัญโดยยอ 
ตามที่มหาวิทยาลัยมีระบบการจัดจางครุภัณฑหมอแปลงไฟฟาอาคารใหมสํานักงาน 

อธิการบดีจํานวน 1 ระบบ บัดน้ีการไฟฟาสวนภูมิภาคไดดําเนินการติดตั้งกระแสไฟฟาเขาภายในอาคาร 
เสร็จเรียบรอยแลว  ในวันที่ 8 มิถุนายน 2554 ขอเชิญผูเกี่ยวของ คณะกรรมการตรวจรับ วิศวกรไฟฟา 
ของบริษัทชาญนครจะดําเนินการทดลองระบบไฟฟาทั้งหมด 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องนําเสนอเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระที่ 5.1 การจัดสรรอัตรากําลังบุคลากร (สายสนับสนุน) ปงบประมาณ พ.ศ. 
2554 

สาระสําคัญโดยยอ 
ตามที่กองนโยบายและแผน ไดนําเสนอการจัดสรรอัตรากําลังบุคลากร (สายสนับสนุน) 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 ในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2554 เมื่อวันที่ 27 
เมษายน 2554 โดยมีมติใหคํานวณจัดตัวเลขใหมโดยใชหลักการซึ่งประกอบดวย 

1. กรอบจัดสรรอัตราไมเกินกรอบ 
2. จัดสรรตามโหลดภาระงานที่มีอยูกับจํานวนคนที่มีอยูโดยคิดภาระงานที่มีอยูมากใหจัดเพิ่ม 
3. เมื่อจัดสรรไปแลวการแลกเปลี่ยนกันภายในใหเปนเรื่องการจัดระบบบริหารภายใน 

หนวยงานกรณีที่งานนั้นยังไมเคยมีคนทําใหจัดเพิ่มเติมไดโดยใหพิจารณาลําดับที่ 13 กอน และ 
มอบหมายใหกองนโยบายและแผน สรุปประมวลหลักการคิดคํานวณอัตราใหมและนําเสนอพิจารณาซ้ํา 
อีกครั้งหนึ่งในการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
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ขอกฎหมาย 
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ การสรรหา และ 

การเลือกสรรพนักงานมหาวิทยาลัยและแบบสัญญาจางพนักงานมหาวิทยาลัย 

ขอเสนอ / ญัตต ิ
กองนโยบายและแผน ขอความเห็นชอบการจัดสรรอัตรากําลังบุคลากร (สายสนับสนุน) 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 จํานวน 33 อัตรา 

มติท่ีประชุม 
เห็นชอบการจัดสรรอัตรากําลังบุคลากร (สายสนับสนุน) ปงบประมาณ พ.ศ. 2554 จํานวน 

33 อัตรา โดยใหดําเนินการดังนี้ 
1. ดําเนินการสรรหาและบรรจุแตงตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยตามประกาศมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เรื่อง หลักเกณฑ วิธีการ การสรรหา และการเลือกสรรพนักงานมหาวิทยาลัย 
และแบบสัญญาจางพนักงานมหาวิทยาลัย 

2. มอบหมายกองกลางดําเนินการประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรร 
เปนพนักงานมหาวิทยาลัยตามเงื่อนไขและคุณสมบัติที่หนวยงานตองการและกําหนด จํานวน 15 วัน 

3. มอบหมายหนวยงานที่ไดรับการจัดสรรอัตรากําลังบุคลากร (สายสนับสนุน) ดําเนินการ 
สงคุณสมบัติของผูสมัครสอบ และรายช่ือคณะกรรมการออกขอสอบ  รายช่ือคณะกรรมการสอบคัดเลือก 
คณะกรรมการสอบสัมภาษณ  คณะกรรมการตัดสินผล ใหเสร็จสิ้นภายในวันพุธที่ 8 มิถุนายน 2554 
สวนกําหนดการรับสมัครดําเนินการใหเสร็จสิ้นภายใน 3 สัปดาห 

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ 

ระเบียบวาระที่ 6.1 รายงานผลการดําเนินการเรื่องโรงอาหาร 

สาระสําคัญโดยยอ 
ตามที่มหาวิทยาลัย มีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการเรื่องตามคําสั่งที่ 430/2554 

ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2554 เพื่อใหรีบดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของกับการคัดเลือกผูประกอบการจํา 
หนวยอาหารและเครื่องดื่มในโรงอาหี  ใหทันภายในกําหนดเปดภาคเรียนที่ 1/2554 นั้น  คณะ 
กรรมการฯ ไดดําเนินการประชุม และปรึกษาหารือกันถึงแนวทางในการดําเนินการ เพื่อประโยชนของ 
นักเรียน นักศึกษา บุคลากรและมหาวิทยาลัย และเพื่อใหเกิดความโปรงในและเปนธรรมในการคัดเลือก 
ทั้งผูประกอบการรายเดิมและผูประกอบการรายใหมที่สนใจ  คณะกรรมการมีความเห็นรวมกัน  และ 
นําเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา ดังนี้ 

1. ดําเนินการคัดเลือกผูประกอบการเพื่อจําหนายอาหารและเครื่องดื่มในโรงอาหาร 
ในระหวางวันที่ 610 มิถุนายน 2554 และเริ่มดําเนินการขายไดในวันจันทรที่ 20 มิถุนายน 2554 
โดยคณะกรรมการไดจัดทําประกาศเพื่อพิจารณา
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2. คณะกรรมการไดจัดทําประกาศ เรื่อขอปฏิบัติและขอหามของผูประกอบการที่จําหนาย 
อาหารและเครื่องดื่มในโรงอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  โดยพิจารณาจากขอมูล 2 
สวน คือ 1) จากหลักเกณฑทั่ว ๆ ไป ที่จําเปนและที่เกี่ยวของกับเรื่องโภชนาการ 2) เทียบเคียงจาก 
ขอมูลในประกาศของมหาวิทยาลัยอื่นๆ ที่มีการดําเนินการในเรื่องเชนเดียวกันกับมหาวิทยาลัย 
รายละเอียดตามประกาศที่เสนอมาเพื่อพิจารณา 

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

หนาที่บริหารกิจการของมหาวิทยาลัยใหเปนไปตามกฎหมายฯ มาตรา 31 (2) ควบคุมดูแลบุคลากร 
การเงิน พัสดุ สถานที่และทรัพยสินอื่นของมหาวิทยาลัย 

ขอเสนอ / ญัตต ิ
คณะกรรมการ ขอเสนอความเห็นเพื่อโปรดพิจารณา ดังนี้ 
1. พิจารณาประกาศเรื่องคัดเลือกผูประกอบการจําหนายอาหารและเครื่องดื่มในโรงอาหาร 

และประกาศฯ เรื่องขอปฏิบัติและขอหามของผูประกอบการที่จําหนายอาหารและเครื่องดืม่ในโรงอาหาร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

2. หากเห็นชอบโปรดลงนามในประกาศ เพื่อจักไดดําเนินการในสวนอื่นๆ ที่เกี่ยวของตอไป 
3. แลวแตพิจารณาสั่งการ 

อธิการบด ี กลาววา  มหาวิทยาลัยมีความตองการที่จะปรับปรุงโรงอาหารใหมีคุณภาพดีข้ึน 
แตเนื่องจากไมมีผูรับผิดชอบจึงมอบหมายผูอํานวยการกองกลางแตงตั้งหัวหนาสํานักงานคณบดี 
ผูอํานวยการทั้ง 4 กองในฐานะที่เปนผูบริหารประจํามีหนาที่ตองดูแลและควรทราบถึงเหตุผลความ 
จําเปนตางๆ และเพื่อรับทราบความคืบหนาและที่มาของการดําเนินการดังกลาว เพื่อใหสามารถดูแล 
โรงอาหารตอไปไดมีหนาที่เสนอความคิดเห็นในการกําหนดหลักเกณฑตางๆ เกี่ยวกับโรงอาหาร 

มติท่ีประชุม 
มอบหมายผูอํานวยการกองกลางนําขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากคณะกรรมการบริหาร 

มหาวิทยาลัยแกไขปรับปรุงประกาศเรื่องคัดเลือกผูประกอบการจําหนายอาหารและเครื่องดื่ม 
ในโรงอาหารและเรื่องขอปฏิบัติและขอหามของผูประกอบการจําหนวยอาหารหรือเครื่องดื่มและนําเขา 
คณะกรรมการดําเนินงานเรื่องโรงอาหารพิจารณาปรับปรุงเพิ่มเติมตอไป
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ระเบียบวาระที่ 6.2 มาตรการชวยเหลือกรณี ผศ. สุวิทย  ไวยกุล 

สาระสําคัญโดยยอ 
คณะครุศาสตรไดแจงขอความชวยเหลือกรณี ผศ.สุวิทย ไวยกุล และมอบหมาย 

รองอธิการบดีฝายวิชาการดําเนินการ  จึงเห็นควรนําความคิดเห็นจากรองอธิการบดีฝายวิชาการเขาที่ 
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 

รองอธิการบดีฝายวิชาการ กลาววา คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมีคณะกรรมการ 
พิจารณาทุนอยูสวนหนึ่งคือคณบดีทั้ง 4 คณะ ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา รองอธิการบดีฝาย 
วางแผนและพัฒนา  รองอธิการบดีฝายบริหาร มหาวิทยาลัยมีกองทุนตั้งแตป 2542 อยูจํานวนหนึ่ง 
และมหาวิทยาลัยไดใชกองทุนนี้ในการผลิตผศ.ปริญญาเอกมาเปนเวลา 10 ป แตเนื่องจากในปจจุบันนี้ 
กองทุนไมเพียงพอ  กรรมการทุนเห็นวาไมมีระเบียบจึงไดดําเนินการจัดทํารางระเบียบเสนอตอ 
สภามหาวิทยาลัยเมื่อป 2552 ซึ่งระเบียบฉบับดังกลาวพิจารณาจากประโยชนของมหาวิทยาลัยเปน 
สําคัญไดกําหนดคุณสมบัติขอหนึ่งคือผูรับทุนตองมีอายุไมเกิน 45 ป ซึ่งในทุกมหาวิทยาลัยก็จะใช 
หลักเกณฑเดียวกันเกณฑดังกลาวไดมีการเทียบเคียงและมีการประกาศสาธารณะผานองคคณะบุคคล 
และสภามหาวิทยาลัยแลวจึงประกาศใชและออกเปนประกาศมหาวิทยาลัย กรรมการทุนไดพิจารณา 
ทุนอื่นๆ ที่จะสามารถพัฒนาผศ.ได คือทุนจากภายนอกของ สกอ. แตปรากฏวา ผศ.ไมมีคุณสมบัติตาม 
หลักเกณฑที่ สกอ. กําหนด เชน การลาเรียนเปนตน ในการนี้มีความตองการใหผานการพิจารณาจาก 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยกอน เพื่อใหคณะกรรมการทุนไดรับทราบวามหาวิทยาลัยมี 
งบประมาณหรือไมหรือเพื่อหาชองทางอื่นเพื่อพัฒนาอาจารย ในกรณีที่ผศ.สุวิทย  ไวยกุลเสนอมา 
มีขอเสนอ 2 ประเด็น คือ 1. การใหความชวยเหลือคาลงทะเบียนตามจํานวนเปอรเซ็นตซึ่งตามขอบังคับ 
หรือระเบียบของมหาวิทยาลัยมีไดหรือไมไดตลอดหลักสูตร 2. การใหยืมเงินคาลงทะเบียนในสวนที่ 
เหลือจากมหาวิทยาลัยไมไดสนับสนุนตลอดหลักสูตรโดยไมคิดดอกเบี้ยโดยหักหนี้หลังสําเร็จการศึกษา 
ควรที่จะพิจารณาวาควรมีแนวทางดังกลาวหรือไม  เพื่อใหคณะกรรมการทุนจัดทํา(ราง)ระเบียบหรือ 
พิจารณาตอไป 

อธิการบดี กลาววา เรื่องการใหทุนการศึกษามีระเบียบของมหาวิทยาลัย  สวนกรณี 
ผศ.สุวิทย  ไวยกุล ไมเปนไปตามระเบียบหรือหลักเกณฑที่กําหนดไว  หากจะดําเนินการตามความ 
ตองการอันดับแรกตองจัดทําระเบียบให เปดโอกาสได  อันดับที่สองใชชองทางอื่นคือนําเขา 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อนํามติที่ประชุมในการดําเนินการตามขอเสนอ 

มติท่ีประชุม 
มอบหมายคณะกรรมการพิจารณาทุนยกรางระเบียบวาดวยกองทุนพัฒนาบุคลากรและกูยมื 

เพื่อการศึกษาของบุคลากรโดยนําเสนอขออนุมัติเงินงบประมาณจากสภามหาวิทยาลัยตอไป
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ระเบียบวาระที่ 6.4 กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 13/2554 

สาระสําคัญโดยยอ 
เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนําเสนอปฏิทินเพื่อหารือเรื่องกําหนด 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 13/2554 

ขอเสนอ/ญัตต ิ
ขอความเห็นชอบกําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 13/2554 

วันอั งคารที่ 21 มิ ถุนายน 2554 เวลา 13.30 น. ณ หองประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พระนครศรีอยุธยา 

มติท่ีประชุม 
รับทราบ 

ปดประชุมเวลา เวลา 18.00 น. 
รศ.วันทนีย  แสนภักดี ผูตรวจบันทึกการประชุม 
นางสาวนงคราญ  ปนแกว ผูบันทึกการประชุม 
นางสาวปยะนุช แสงมะฮะหมัด ผูบันทึกการประชุม 
นางสาวภัครินทร  ภิญญา จัดทํารายงานการประชุม


