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รายงานการประชมุคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลยั 
ครั้งที่ 10/2553 

วันอังคารที่  1 มิถุนายน พ.ศ.2553 เวลา 13.30-19.10 น. 
ณ หองประชมุ 1 มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรอียุธยา 

-------------------------------------------------- 
ผูท่ีมาประชุม 
1.  ดร.บูรพาทิศ  พลอยสุวรรณ  อธิการบดี  ประธาน 
2.  รศ.วันทนีย  แสนภักดี  รองอธิการบดีฝายบริหาร  กรรมการ 
3.  นายจิรศกัดิ์  ชุมวรานนท  รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา  กรรมการ 
4.  ผศ.ดร.วิมลพรรณ  รุงพรหม  รองอธิการบดีฝายวิชาการ  กรรมการ 
5.  ดร.ชิดชยั  สนั่นเสยีง  รองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ  กรรมการ 
6.  นายสุนทร  โภชฌงค  รองอธิการบดีฝายกิจการนักศกึษา  กรรมการ 
7.  ดร.อมรรัตน  สนั่นเสยีง  คณบดีคณะครุศาสตร  กรรมการ 
8.  ผศ.วิชชุกร  นาคธน  คณบดีคณะมนษุยศาสตรและสงัคมศาสตร  กรรมการ 
9.  รศ.ลํายอง  ปลั่งกลาง  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  กรรมการ 
10. รศ.ดร.นพวรรณ  ธีระพันธเจริญ  คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  กรรมการ 
11. นางสาวฤดี  เสริมชยตุ  (แทน)ผูอํานวยการสถาบันวิจยัและพัฒนา  กรรมการ 
12. นางศรีเวียง  ไตชิละสุนทร  (แทน)ผูอํานวยการสถาบนัอยุธยาศกึษา  กรรมการ 
13. นายชยัพฤกษ  ชูดํา  ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี 

สารสนเทศ  กรรมการ 
14. ดร.ภควดี  สุขอนันต  ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการ  กรรมการ 

บัณฑิตศึกษา 

ผูท่ีไมมาประชุม 
นายทวีศักดิ์  จริตควร  ผูชวยอธิการบดีฝายบริหาร  กรรมการ 

ผูเขารวมประชุม 
ผศ.ยงยศ  เล็กกลาง
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เปดประชุม เวลา 13.30 น. 
ประธานพิจารณาจํานวนกรรมการที่มาประชุมและเห็นวาครบองคประชุมแลวจึงเปด 

การประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ 

ระเบียบวาระที่ 1.1  การประชุมบุคลากรประจําภาคเรียนที่ 1/2553 

สาระสําคัญโดยยอ 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ชี้แจงเรื่องการประชุมบุคลากรประจํา 

ภาคเรียนที่ 1/2553  โดยไดเรียนเชิญคุณดํารง  พุฒตาล มาเปนวิทยากรบรรยายพิเศษในเรื่องโลก 
ทัศนการจัดการศึกษาและการพัฒนาทองถิ่นอยุธยาในชวงบาย  และชี้แจงกําหนดการและหนาที่ 
ความรับผิดชอบของสวนราชการที่ตองเขาประชุมโดยพรอมเพรียงกัน 

มติ/ความเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 1.2  เรื่องการประชุมบุคลากรประจําภาคเรียนที่ 1/2553 

สาระสําคัญโดยยอ 
สวนที่ 1  แนวทางในการจัดทําแผนพัฒนาตนเองของบุคลากร 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  จะอธิบายแนวทางในการจัดทํา 

แผนพัฒนาตนเองของบุคลากร 
สวนที่  2  ชี้ แจงเกี่ยวกับกิจกรรมและการขอความรวมมือของกิจกรรมตางๆ 

สาระสําคัญในการรวมกิจกรรมของสวนราชการตางๆ การทํางานแผนพัฒนาความรวมมือในภาค 
เรียนที่ 1 

สวนที่ 3  การรับฟงแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับโลกทัศนการจัดการศึกษาและ 
การพัฒนาทองถิ่นอยุธยา โดยวิทยากรพิเศษ  คุณดํารุง  พุฒตาล 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ไดชี้แจง วาเปนการนําเสนอ 
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันวามีมุมมองในเรื่องการศึกษาอยางไร  แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน 
ในแงมุมตาง ๆ
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มติ/ความเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 1.3  การปรับรูปแบบการประชุม 

สาระสําคัญโดยยอ 
ตองการใหรูปแบบการประชุมเปนไปอยางมีบรรยากาศเปนกันเอง  และใหมีเรื่อง 

สืบเนื่องการประชุมจากครั้งที่ผานมา ใหมีการจัดทําขอมูลภายหลังจากการสัมมนาเผยแพร  และใน 
การจัดสถานที่    อุปกรณโสตทัศนูปกรณ  ทางสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
กําลังดําเนินการเตรียมความพรอมสําหรับการประชุมบุคลากร ในวันพุธที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2553 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 9/2553 

สาระสําคัญโดยยอ 
เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  นําเสนอรายงานการประชุม 

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่  9/2553  เพื่อขอใหที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร 
มหาวิทยาลัยพิจารณารับรองรายงานการประชุม 

ความเปนมา/เรื่องเดิม/ขอเท็จจริง 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยไดมีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

ครั้งที่ 9/2553 เมื่อวันอังคารที่  18 พฤษภาคม พ.ศ.2553 ณ หองประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พระนครศรีอยุธยา 

ขอเสนอ/ญัตติ 
ขอรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่  9/2553 

เมื่อวันอังคารที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ.2553 ณ หองประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

มติท่ีประชุม 
รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 9/2553 โดยมี 

การแกไขหนา 2-7 ระเบียบวาระที่ 4.6  บรรทัดที่  3  ขอความ วันจันทรที่ 21  แกไขเปน  วันศุกรที่ 11
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ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม ครั้งท่ี 9/2553 

-ไมมี- 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.1 เร่ืองนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะครุศาสตร 

สาระสําคัญโดยยอ 
1.  การเขาคายคุณธรรม ณ วัดใหญชัยมงคล  ในวันที่ 1-2  มิถุนายน พ.ศ 2553 รุนที่ 4 

จํานวน 113  คน 
2.  การจัดอาจารยผูสอนในกรณีที่ตองใชอาจารยจากคณะอ่ืน  รายวิชาจาก 

คณะวิทยาศาสตรฯ ไดตอบรับมาแลวและไมขัดของ รายวิชาของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรไม 
สามารถจัดอาจารยสอนไดจํานวน 1 หมู  คงตองหาแนวทางตอไป 

3.  ทางคณะครุศาสตรไดขออนุมัติโตะเกาอ้ีเรียนสําหรับนักศึกษาโดยไดรับอนุมัติแลวอยู 
ระหวางดําเนินการ เชน หอง 712  ไมมีแอร  และเกาอ้ีไมเพียงพอ  หอง 713  แอรเสียแตยังไมได 
ดําเนินการซอม  และยังไมมีเกาอ้ี 

อธิการบดีไดใหขอเสนอแนะวาเงินงบประมาณ  เงินบํารุงการศึกษา คณะใดที่มีความ 
จําเปนที่จะตองปรับเปลี่ยนงบประมาณ  ดวยเหตุที่วานักศึกษาเพิ่มหรือลด  หรือไมเพียงพอก็ตามให 
เสนอปรับปรุงแผนงบประมาณเงินบํารุงการศึกษาของปการศึกษา 2553  โดยใชกรอบวงเงินจาก 
กองนโยบายและแผน  ซึ่งจะแจงในที่ประชุมบุคลากรประจําภาคเรียนที่ 1/2553 ในวันที่พุธที่ 2 
มิถุนายน พ.ศ. 2553 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.2  เร่ืองนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

สาระสําคัญโดยยอ 
1.  เรื่องการจัดการศึกษาในสาขาการพัฒนาชุมชนนอกสถานที่  โดยผูชวยศาสตราจารย 

ยงยศ  เล็กกลาง เปนผูชี้แจงในระเบียบวาระอ่ืน ๆ 
2.  การจัดนิทรรศการปรีดี  พนมยงค รัฐบุรุษที่ถูกลืม  ทางคณบดีคณะมุษยศาสตรและ 

สังคมศาสตร ขอประสานงานกับผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ขอใช
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สถานที่บริเวณหองสมุดเพื่อจัดนิทรรศการ 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.3  เร่ืองนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

สาระสําคัญโดยยอ 
1.  ในวันที่ 9  มิถุนายน  พ.ศ. 2553  จัดใหมีการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะและ 

ในวันที่ 10 มิถุนายน  พ.ศ. 2553  คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัยจัดใหมีการประชุม 
สัญจรมาที่คณะวิทยาการจัดการ 

2.  คณะวิทยาการจัดการจัดประชุมอาจารยที่ปรึกษาเพื่อเสวนาแนวทางแกไขดูแลนักศึกษา 
ใหมากขึ้น 

3.  คณะวิทยาการจัดการจะจัดวันพบผูปกครอง  เพื่อใหผูปกครองไดรับทราบกิจกรรม 
ตางๆของนักศึกษา 

4.  การศึกษาดูงานที่ประเทศเวียดนาม ผลที่คาดวาจะไดรับเปนไปตามโครงการที่กําหนดไว คือ 
•  เพื่อจะไดพัฒนาหลักสูตรนานาชาติเปนระยะสั้น  คือหลักสูตรการใชภาษาไทยเพื่อ 

การทองเที่ยว เมื่อนําเสนอแลวไดขอเสนอแนะใหพัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการทองเที่ยว ซึ่งได 
กลับมาพัฒนาโดยจะจัดเปนกลุมอนุภูมิภาคลุมน้ําโขง  ผานสถานทูตโดยฝายวิเทศสัมพันธของคณะ 

•  เปนการเปดตลาดสูระดับสากล  คือไดเผยแพรหลักสูตรตาง ๆ ของคณะ 
โดยทางสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศไดจัดทําวีดิทัศน แนะนํามหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พระนครศรีอยุธยา  นอกจากนี้ยังไดเผยแพรภาวะเศรษฐกิจจังหวัดพระนครศรีอยุธยาดวย 

•  ไดเจรจากับ  2 มหาวิทยาลัย เมื่อวันศุกรที่  14 พฤษภาคม  พ.ศ.  2553 
ไดเดินทางไปที่มหาวิทยาลัยเว  ซึ่งเปดสอนดานการทองเที่ยว  ดานอาหาร ดานโรงแรม  และแหงที่ 
สอง มหาวิทยาลัยดูแตน  ซึ่งเปนมหาวิทยาลัยอินเตอรทางดานชางและใหความสนใจทางดานภาษา 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

5.  วิชาที่เปดสอนของการทองเที่ยว  โดยตองอาศัยอาจารยของคณะมนุษยศาสตรและ 
สังคมศาสตรไมสามารถจัดอาจารยสอนวิชาประวัติศาสตร  คณะจึงตองจัดใหอาจารยกันยารัตน 
โกมโลทก  เปนผูสอน  บางหัวขอที่สอนไมไดจะตองเชิญวิทยากร คาตอบแทนวิทยากรคงตองขอเบิก 
จากคณะมนุษยศาสตรฯ 

6.  คณะวิทยาการจัดการยังขาดอุปกรณเครื่องถายเอกสารจึงขอความอนุเคราะห
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สวนกลางชวยดําเนินการดานเอกสารใหแกทางคณะวิทยาการจัดการดวย 
อธิการบดีใหขอเสนอแนะวา 

1.  ในการจัดอาจารยผูสอน  ซึ่งเปนหนาที่ของกรรมการบริหารหลักสูตร  แสดงวา 
กรรมการบริหารหลักสูตรรูอยูแลววาใครสอนอะไร  มีกี่วิชา  มีผูสอนจํานวนกี่คน คือการปฏิบัติไม 
ตรงกับหลักการ  จึงทําใหเกิดปญหาการปฏิบัติงานไมตรงกับหลักการและใหทบทวนหลักสูตร 
มอบหมายใหรองอธิการบดีฝายวิชาการใชแนวทางการแตงตั้งกรรมการ 3 ชุด คือ 

•  คณะกรรมการวิชาศึกษาทั่วไป 
•  คณะกรรมการวิชาชีพของคณะ 
•  คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 

2.  ใหทบทวนปรับปรุงแผนงบประมาณเงินบํารุงการศึกษาปการศึกษา 1/2553 
3.  เรื่องจัดสรรงบประมาณคาสอนใหวางแผนจัดสรรงบประมาณใหม 

ของปการศึกษา 2554 
4.  ในกรณีที่มีวิชาเปด และตองเปดไมสามารถรอถึงภาคการศึกษาตอไปไดถาไมมี 

อาจารยในคณะทําการสอนไดซึ่งตองใชอาจารยพิเศษ ใหขออนุมัติเปนกรณีไป เฉพาะที่เกิดปญหา 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.4  เร่ืองนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

สาระสําคัญโดยยอ 
1.  คณะวิทยาศาสตรฯ  ไดมีการประชุมอาจารยซึ่งก็มีปญหาเรื่องหองเรียนและวัสดุ 

อุปกรณ  โดยจะตองพัฒนาปรับยอดของเงินบํารุงการศึกษา 
2.  คณะวิทยาศาสตรฯ จะจัดงานวันวิทยาศาสตรแหงชาติในวันที่ 16-18 สิงหาคม 

พ.ศ. 2553  ในกิจกรรมคร้ังนี้จะมีการจัดทําวารสารวิจัย คาดวาอาจจะเปนฉบับสุดทายเนื่องจากมี 
ปญหาการเชิญชวนนักวิจัยใหสงบทความ  ซึ่งทางคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไมมีงบประมาณ 
ที่จะจางศาสตราจารยเพื่อมาอานวิจัยให  ขอเสนอใหมหาวิทยาลัยฯ  ดําเนินการในสวนนี้ 

3.  หลักสูตรปริญญาโทที่จะดําเนินการได  คือวิทยาศาสตรการศึกษาซึ่งขณะนี้กําลัง 
ดํา เนินการแก ไขปรับปรุ ง    หลักสูตรทลบ.  เทคโนโลยีบัณฑิต  ซึ่ งผานคณะกรรมการ 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแลว  และหลักสูตรวศบ.  ไฟฟา(อิเลคทรอนิกส)  ไดผาน
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คณะกรรมการและกําลังดําเนินการแกไขเพื่อที่จะนําเสนอสภาวิชาการตอไป 
4.  แผนการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับอาจารยมหาวิทยาลัยโอซากา จะมีการอบรม 

ภาษาญี่ปุนใหโดยเริ่มตั้งแตเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2553  และไดรับความอนุเคราะหจากอาจารย 
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

5.  ความปลอดภัยในการใชรถใชถนนบริเวณเขตกอสรางอาคารสํานักงานอธิการบดี 
หากมีกระจกนูน ก็จะมีความปลอดภัยมากขึ้น 

6.  รานขายอาหารในโรงอาหารไมเพียงพอแกนักศึกษา 
7.  ในวันที่ 18  มิถุนายน  พ.ศ. 2553  จะมีการประชุมของคณะวิทยาศาสตรและ 

เทคโนโลยี 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่  4.5 เร่ืองนําเสนอเพื่อทราบจากผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา 

สาระสําคัญโดยยอ 
1.  ในวันพุธที่ 2  มิถุนายน พ.ศ. 2553  จะมีคณะอาจารยจากสํานักศิลปวัฒนธรรม 

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม มาศึกษาดูงานที่สถาบันอยุธยาศึกษา  ทางสถาบันไดจัดเจาหนาที่ 
ที่ไดรับมอบหมายและแมบานคอยดูแลตอนรับ 

2.  ในวันศุกรที่  4  มิถุนายน พ.ศ. 2553  ทางสถาบันอยุธยาศึกษาในนามของหนวย 
อนุรักษสิ่งแวดลอม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จะจัดประชุมผูนําหนวยอนุรักษ ซึ่งเปนตัวแทนภาค 
ประมาณ 25 คน  จัดประชุมเพื่อเตรียมงานประชุมใหญในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2553  โดยจัดประชุม 
ณ หองมะลิ  โรงแรมกรุงศรีริเวอร 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ
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ระเบียบวาระท่ี 4.6  เร่ืองนําเสนอเพื่อทราบจากผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

สาระสําคัญโดยยอ 
1. ในวันที่ 1-2  มิถุนายน พ.ศ. 2553  จะเปนการถายภาพเพื่อทําบัตรนักศึกษา  ดังนี้ 

•  วันอังคารที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2553  เปนการถายภาพของคณะครุศาสตร 
และคณะวิทยาการจัดการ 

•  วันพุธที่ 2  มิถุนายน พ.ศ. 2553  เปนการถายภาพของคณะมนุษยศาสตรและ 
สังคมศาสตรและคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

สําหรับฐานขอมูลรายชื่อนักศึกษาทั้งหมดและฐานขอมูลรูปนักศึกษา ในแตละคณะ 
ไดนําลงเว็บไซต www.sharepoint.intra.net/Student53  เมื่อดําเนินการเรียบรอยแลว  จะนําสงมอบ 
เปนแผนซีดีใหแตละคณะตอไป 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.7 เร่ืองนําเสนอเพื่อทราบจากผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

สาระสําคัญโดยยอ 
1.  แจงผลการดําเนินกิจกรรมที่ผานมา 2 กิจกรรม  คือ 

•  โครงการอบรมพัฒนาคุณภาพบุคลากร ที่จังหวัดนครนายก ในวันที่ 24-25 
พฤษภาคม  พ.ศ. 2553  ผลความพึงพอใจมีมากที่สุดคือเรื่องความเหมาะสมของวิทยากร และความ 
พึงพอใจในการอบรมโดยรวม  ขอคิดที่ไดจากการอบรมคือระยะเวลาในการอบรมนอยเกินไป 

•  โครงการพัฒนาการปฏิบัติงานประจําสูงานวิจัยในวันที่ 26-27  พฤษภาคม 
พ.ศ.  2553  ณ หองประชุมศูนยการศึกษาพิเศษ  โดยรุนแรกเปนบุคลากรภายในจังหวัด 
พระนครศรีอยุธยาโดยมีวิทยากรคือ ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  และดร.ชิดชัย  สนั่นเสียง 
รองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการเปนประธานในการเปด  ผลการประเมินความพึงพอใจใน 
เรื่องของความรูที่ไดรับจากวิทยากร  ความเหมาะสม  ความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด 
จะมีมากที่เปนอันดับต่ําในเรื่องของการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและจะนํามาปรับปรุงในรุนที่สอง 
ตอไป
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2.  ปฏิทินการปฏิบัติงานของงานวิจัยจะแจงในที่ประชุมบุคลากรประจําภาคเรียนที่ 
1/2553 ในวันพุธที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2553 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4.8 เร่ืองนําเสนอเพื่อทราบจากผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการ 
บัณฑิตศึกษา 

สาระสําคัญโดยยอ 
1.  ตามที่คณะครุศาสตรและสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ไดทําการเปดรับ 

สมัครนักศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู  ที่ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจาก 
สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา  ไดสิ้นสุดการรับสมัครในวันจันทรที่ 10 พฤษภาคม  พ.ศ. 2553 
มีผูสมัครจํานวน 13 คน เปนผูมีคุณสมบัติจํานวน 9 คน และสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 
ไดขยายระยะเวลาการรับสมัครไปถึงวันจันทรที่ 24  มิถุนายน พ.ศ. 2553 

2.  จะมีการประชุมสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา  ในวันอังคารที่ 9  มิถุนายน 
พ.ศ. 2553  เวลา 13.30 น. ณ หองประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.9  เร่ืองนําเสนอเพื่อทราบจากผูอํานวยการสํานักงานอธิการบดี 

สาระสําคัญโดยยอ 
1.  บันทึกขอตกลงประกอบการรับโอนหอศิลปแหงชาติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

จากมติที่ประชุม ครั้งที่ 9/2553 หอศิลปแหงชาติฯ ไดเสนอบันทึกขอตกลง  ตอมหาวิทยาลัยฯ 
ประกอบการรับโอนดังนี้ 

1.1  โอนครุภัณฑทั่วไป ครุภัณฑสํานักงาน และครุภัณฑศิลปะ (ผลงานจิตกรรม 
จํานวน 112ภาพ  ผลงานประติมากรรมจํานวน 10ชิ้น)  รวมราคาประเมินจํานวน 140,012,500 บาท 

1.2  เจาหนาที่จํานวน 1 คน เงินเดือน 6,660 บาท และสาธารณูปโภคอ่ืน ๆหอศิลป 
แหงชาติจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจะรับผิดชอบคาใชจายเอง
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1.3  เจาหนาที่ตรวจสอบบัญชี/การเงินจํานวน 1 คน และเจาหนาที่ปฏิบัติงาน 
ทั่วไปจํานวน 1 คน จะรับเงินคาสินน้ําใจ 4 วัน และ 2 วันตามลําดับ 200 บาท  ตอคนตอวัน หอศิลป 
แหงชาติจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจะรับผิดชอบเอง 

1.4  เจาหนาที่ผูมีจิตอาสา  ซึ่งสวนใหญเปนขาราชการบํานาญ  และผูที่ไมได 
ปฏิบัติราชการประจํา ไมเกิน 25 คน  ไมขอรับคาตอบแทนใดๆ ยกเวนงานที่ไดรับการขอความรวมมือ 
จะจายเบี้ยเลี้ยงเปนรายวันแลวแตงบประมาณจากหนวยงานนั้น ๆ จัดให 

อธิการบดีใหขอเสนอแนะวา  การรับโอนครุภัณฑตองมีเงื่อนไขตามระเบียบพัสดุ 
สําหรับบุคลากรที่รับโอนเกี่ยวกับคาตอบแทนมีฐานะเปนหนวยงานภายในใหใชรายไดของหอศิลป 
แหงชาติจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จายเงินเดือนและคาตอบแทน 

2.  การเพิ่มเงื่อนไขตอทายสัญญาจางพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) คณะครุศาสตร 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบและการตอสัญญาจางพนักงานมหาวิทยาลัย  (สายวิชาการ) ใหอํานาจ 

คณะกรรมการที่คณะแตงตั้งเปนผูพิจารณาและออกประกาศเกี่ยวกับเกณฑขั้นต่ําหรือเพดานภาระ 
งานของแตละคณะตามเกณฑมาตรฐาน ทั้งนี้ใหคํานึงถึงสาระที่อาจขัดแยงกัน 

ระเบียบวาระที่ 4.10  เร่ืองนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีและผูชวยอธิการบดี 

ระเบียบวาระที่ 4.10.1  เร่ืองนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝายบริหาร 

สาระสําคัญโดยยอ 
-ไมมี- 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
-ไมมี-
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ระเบียบวาระที่ 4.10.2  เร่ืองนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา 

สาระสําคัญโดยยอ 
1.  กองนโยบายและแผนไดจัดทํารายงานประจําปงบประมาณ พ.ศ.2552 

และจะนําสงใหแตละคณะจํานวน 20 เลม  และหนวยงานระดับกองตางๆจะไดรับตอไป 
อธิการบดีใหขอเสนอแนะวา  ใหทุกสวนราชการไดใชขอมูลโครงสรางงบประมาณเพื่อ 

เปนฐานขอมูลของปงบประมาณ พ.ศ. 2554  ไดสะดวกขึ้น 
2.  ปฏิทินกองนโยบายและแผนประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 
3.  การปรับเพิ่มงบประมาณแผนดินประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 
อธิการบดีใหขอเสนอแนะวา  สํานักงบประมาณไดมีหนังสือแจงวาใหสวนราชการเสนอ 

โครงการและงบประมาณเพิ่มเติม  และสอดคลองกับเกณฑที่สํานักงบประมาณกําหนด  เพื่อที่จะ 
เปนขอมูลในการเสนอแปรญัตติขอพิจารณางบประมาณ  โดยเกณฑที่วานี้ตองเปนโครงการที่เสนอ 
ขอตั้งงบประมาณไปแลว 

4.  โครงการคํามั ่นสัญญาของรัฐบาล  (Creative  Thailand  Commitments) 
มีเปาหมายในการขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจสรางสรรค  การจัดประเภทอุตสาหกรรมสรางสรรค 
ของไทย  สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไดจัดประเภทเศรษฐกิจ 
สรางสรรคของไทย โดยยึดรูปแบบของการประชุมสหประชาชาติวาดวยการคาและการพัฒนาเปน 
4 กลุมหลัก คือ การสืบทอดทางวัฒนธรรม ศิลปะ สื่อ งานสรางสรรคตามหนาที่  รัฐบาลตองการให 
สถาบันการศึกษามีสวนในการขับเคลื่อน  เพื่อสงเสริมและพัฒนางานสรางสรรคในอุตสาหกรรม 
โดยมีแบบฟอรมที่จะของบประมาณเปนสถาบันแหงความเปนเลิศ  และจัดสงไดมากกวา 1 สาขา 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.10.3  เร่ืองนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝายวิชาการ 

สาระสําคัญโดยยอ 

1.  สถิติการรับสมัครนักศึกษา  วันที่ 29  พฤษภาคม  พ.ศ. 2553  กองบริการการศึกษา 
จะสรุปยอดนักศึกษาแจงใหทราบตอไป
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2.  สาขาวิชาญี่ปุนมีนักศึกษาพิการทางสายตาตองขอความอนุเคราะหทางสํานัก 
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศชวย  ขณะนี้กําลังประสานงานดานอุปกรณที่ใชในการ 
ศึกษาตางๆ  กับมูลนิธิคนตาบอดและมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 

3.  พระราชกฤษฎีกาวาดวยปริญญาในสาขาวิชา 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4.10.4  เร่ืองนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการ 
วิชาการ 

สาระสําคัญโดยยอ 
-  ไมมี  - 

มติ/ความเห็นของท่ีประชุม 
- ไมมี - 

ระเบียบวาระที่ 4.10.5  เร่ืองนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา 
สาระสําคัญโดยยอ 

1. การเขาคายของนักศึกษามุสลิม  ณ มัสยิดบานพลับ เมื่อวันที่ 28-30  พฤษภาคม 
พ.ศ. 2553 

2. การแตงกายในชุดพลศึกษา  ของนักศึกษาจะอนุญาตใหใสเฉพาะวันพุธเทานั้น 

มติ/ความเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.10.6  เร่ืองนําเสนอเพื่อทราบจากผูชวยอธิการบดีฝายบริหาร 

สาระสําคัญโดยยอ 
-  ไมมี  - 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
-  ไมมี  -
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ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องนําเสนอเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระท่ี 5.1  ขอความเห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัย วาดวยเงิน 
รายไดจากการบริการทางวิชาการ พ.ศ. ... 

สาระสําคัญโดยยอ 
ตามที่ไดมีการนําเสนอ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย 

เงินรายไดจากการบริการทางวิชาการ  พ.ศ. ...  ตอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํา 
มหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ในการประชุมครั้งที่ 3/2553  เมื่อวันที่  26  เมษายน พ.ศ.2553  ซึ่งที่ประชุม 
มีมติดังนี้ 

1.  ใหคณะหรือหนวยงานเสนอการบริการทางวิชาการที่คณะหรือหนวยงานสามารถ 
ใหบริการได 

2.  ใหนํา (ราง) ดังกลาวเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (ก.บ) และ 
คณะกรรมการบริหารการเงินและงบประมาณของมหาวิทยาลัยฯ  โดยเห็นวาเปนเรื่องที่อยูในอํานาจ 
และหนาที่ของคณะกรรมการดังกลาวเพื่อพิจารณาตอไป  ไมใชการบริหารงานบุคคลที่เปนอํานาจ 
หนาที่ของคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม) 

ขอเสนอ/ญัตติ 
ขอความเห็นชอบ (ราง) ระเบียบมหาวิทยาลัย  วาดวยเงินรายไดจากการบริการทาง 

วิชาการ พ.ศ. ... 

มติท่ีประชุม 
เห็นชอบและมอบหมายใหสถาบันวิจัยและพัฒนานําไปปรับปรุงรางโดยหารือกับนิติกร 

และนําเสนอผานคณะกรรมการใหความเห็นชอบเพื่อที่จะเสนอสภามหาวิทยาลัยตอไป  โดยให 
ปรับปรุงและนําเสนอใหคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในการประชุม  ครั้งที่ 11/2553 

ระเบียบวาระที่ 5.2  ขอความเห็นชอบการลาศึกษาตอระดับปริญญาเอกของ 
พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ รายนางสาวนภัสนันท 
จุนนเกษ 

สาระสําคัญโดยยอ 
ตามที่นางสาวนภัสนันท   จุนนเกษ  พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ  สังกัดคณะ 

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  ไดขอลาศึกษาตอในระดับปริญญาเอก ณ ประเทศอินเดีย โดย
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ขอลาเปนเวลา 1 ป  ตั้งแตวันที่  1  มิถุนายน พ.ศ. 2553  และอธิการบดีไดมอบหมายไดกองกลาง 
ตรวจสอบระเบียบวาสามารถลาไดหรือไม 

ขณะนี้กลุมงานบริหารงานบุคคล  ไดตรวจสอบแลวปรากฏวามหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พระนครศรีอยุธยายังไมมีระเบียบเกี่ยวกับการใหพนักงานมหาวิทยาลัยไปศึกษา  ฝกอบรม  ดูงาน 
หรือปฏิบัติการวิจัย  ณ  ตางประเทศ  ดังนั้นเพื่อเปนการสงเสริมและพัฒนาบุคลากร  จึงเห็นควรให 
นําระเบียบการลาของขาราชการมาใชโดยอนุโลมได  ซึ่งนางสาวนภัสนันท  จุนนเกษ  เปนผูมี 
คุณสมบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีฯ พ.ศ.2549  และตามคําแนะนําของสํานักงาน ก.พ. 
พ.ศ.2550 

ขอเสนอ/ญัตติ 
ขอความเห็นชอบการลาศึกษาตอระดับปริญญาเอกของพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 

รายนางสาวนภัสนันท   จุนนเกษ 

มติท่ีประชุม 
ใหนางสาวนภัสนันท   จุนนเกษ  เสนอเหตุผลความจําเปนและขอมูลที่ถูกตอง  ผานการ 

ตรวจสอบโดยกองกลาง  และนําเสนอตอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

ระเบียบวาระที่ 5.3  พิจารณาแกปญหาแกผูประกอบการรานคาโรงอาหาร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

สาระสําคัญโดยยอ 
ตามที่คณะกรรมการดําเนินการโรงอาหาร  ไดเชิญผูประกอบการรานคาของโรงอาหาร 

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาประชุมครั้งที่ 1/2553  โดยมีวาระและผลการประชุม 
ดังเอกสารแนบและไดมีผูเสนอปญหาของการจัดเปลี่ยนอุปกรณเปนของสวนกลาง  โดยไมมี 
สัญลักษณที่แสดงความแตกตางจะทําใหมีการแยงกันกักตุนอุปกรณตาง ๆ  บางรานจะไมมีใชแตจะมี 
มากอยูที่อีกรานหนึ่ง  และถามีการหามไมใหนําภาชนะใสอาหารไปนั่งรับประทานดานนอก  จะทําให 
เกิดปญหาที่นั่งรับประทานไมเพียงพอตอจํานวนผูที่มาใชบริการในโรงอาหาร 

ขอกฎหมาย 
-ไมมี-
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ขอเสนอ/ญัตติ 
พิจารณาแกปญหาแกผู ประกอบการร านคาโรงอาหารมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

พระนครศรีอยุธยา 

มติท่ีประชุม 
ใหกําหนดเปาหมายในระยะสั้นกอนเปดภาคเรียน โดยแตงตั้งคณะกรรมการกํากับดูแล 

ในเรื่องความสะอาดและวัสดุอุปกรณ เครื่องใชตางๆ ใหเพียงพอแกนักศึกษา  และเสนอใหแตงตั้ง 
ตัวแทนจากคณะทั้ง 4 คณะ ผูอํานวยการกองกลาง  และตัวแทนนักศึกษาจํานวน 1 คน  ตัวแทน 
ดานคหกรรมจํานวน 1 คน  ตัวแทนดานสุขอนามัยจํานวน  1 คน  ใหนําเสนออธิการบดีในวันพุธที่ 2 
มิถุนายน พ.ศ. 2553 

ใหรวบรวมขอมูล สภาพและปญหาตางๆ รวมถึงผูรับผิดชอบ  แนวทางแกไขเพื่อนําเสนอ 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยตอไป 

ระเบียบวาระที่ 5.4  ขอความเห็นชอบการเตรียมแบบอาคารเพื่อของบประมาณ 
โดยไมคิดคาใชจาย 

สาระสําคัญโดยยอ 
บริษัท ฟวเจอร เอ็นจิเนียริ่ง คอลซัลแตนท  จํากัด  เปนบริษัทเอกชนที่ดําเนินงาน 

ใหบริการดานการออกแบบ ควบคุมงาน และบริหารการกอสราง ใหกับหนวยงานและองคการตาง ๆ 
ทั้งภาครัฐและเอกชน  ทางบริษัทฯ มีความประสงคเสนอรูปแบบการจัดทําแบบราง  และรายการ 
ประมาณราคาเบื้องตนของอาคาร  เพื่อใชประกอบในการเสนอของบประมาณการกอสรางอาคาร 
ของทางมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  โดยไมมีคาใชจายและขอผูกมัดใด ๆ หากทาง 
มหาวิทยาลัยฯ ไดรับการอนุมัติงบประมาณแลว 

ขอกฎหมาย 
- ไมมี - 

ขอเสนอ/ญัตติ 
ขอความเห็นชอบการเตรียมแบบอาคารเพื่อของบประมาณโดยไมคิดคาใชจาย 

มติท่ีประชุม 
เห็นชอบในการเตรียมแบบอาคารเพื่อของบประมาณโดยไมคิดคาใชจาย
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ระเบียบวาระที่ 5.5  พิจารณาการขอยายสถานที่ติดต้ังอุปกรณรับ-สงสัญญาณ 
โทรศัพท 

สาระสําคัญโดยยอ 
ตามที่บริษัท ฮัทชิสัน ซีเอที ไวรเลส มัลติมีเดีย  จํากัด ไดเชาสถานที่จากมหาวิทยาลัย 

ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  บริเวณดาดฟาอาคารคณะวิทยาการจัดการเพื่อติดตั้งอุปกรณรับ-สง 
สัญญาณโทรศัพท  และภายหลังไดรับแจงจากคณะวิทยาการจัดการ  ถึงความวิตกกังวลเกี่ยวกับ 
คลื่นสัญญาณของอุปกรณรับ-สงสัญญาณโทรศัพท  โดยไมประสงคใหใชพื้นที่ของอาคารวิทยาการ 
จัดการติดตั้งอุปกรณรับ-สงสัญญาณโทรศัพทอีกตอไป 

ทั้งนี้  บริษัท ฮัทชิสัน ซีเอที ไวรเลส มัลติมีเดีย  จํากัด ไดเขาสํารวจพื้นที่ใกลเคียงภายใน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  พบวายังมีพื้นที่บริเวณอ่ืน ๆ ที่ยังสามารถติดตั้งอุปกรณ 
รับ-สงสัญญาณ  โดยมีรายชื่ออาคารดังนี้ 1. อาคาร 5 2. อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร 
และเทคโนโลยี 3. อาคารสวนหลวง (โรงแรม) 4. อาคาร 7 โดยบริษัท ฮัทชิสัน ซีเอที ไวรเลส 
มัลติมีเดีย  จํากัด ยินดีที่จะเขาพบทานเพื่อใหรายละเอียดเพิ่มเติม 

ขอกฎหมาย 
-ไมมี- 

ขอเสนอ/ญัตติ 
พิจารณาการขอยายสถานที่ติดตั้งอุปกรณรับ-สงสัญญาณโทรศัพท 

มติท่ีประชุม 
เห็นชอบที่จะยายสถานที่ติดตั้งอุปกรณรับ-สงสัญญาณโทรศัพทจากคณะวิทยาการ 

จัดการไปยังอาคารสวนหลวง 

ระเบียบวาระที่ 5.6  การลงนามในบันทึกความเขาใจระหวางมหาวิทยาลัยฯ กับ 
สถานีโทรทัศน เคเบิล Atv 

สาระสําคัญโดยยอ 
ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาและหจก.อยุธยาเน็ทเวิรค(สถานีโทรทัศน 

เคเบิล Atv) ไดมีการหารือกันเบื้องตนที่จะรวมมือกันในดานการผลิตรายการโทรทัศน เมื่อวันที่ 14 
พฤษภาคม พ.ศ. 2553  และไดมีการพิจารณารางบันทึกความเขาใจที่ยอมรับไดทั้งสองฝายแลวนั้น 
จากการประสานงานการจัดพิธีลงนามในบันทึกความเขาใจแลว สามารถจัดพิธีลงนามในวันที่ 4
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มิถุนายน พ.ศ. 2553  เวลา 14.00 น. โดยสถานีโทรทัศนเคเบิล Atv ตองการจะนําเสนอเปนรายการ 
ขาวเผยแพรทางสถานีโทรทัศนดวย 

ขอกฎหมาย 
-ไมมี- 

ขอเสนอ/ญัตติ 
1.  ขออนุญาตใชหองประชุม 1 พรอมกับการเตรียมอาหารวางตอนรับ 
2.  ตกแตงหองประชุม 1 โดยจัดทําปายแสดงชื่อและกําหนดการของพิธีลงนามติดไว 

ดานหลังของผูลงนามทั้งสองฝาย 
3.  จัดเจาหนาที่ประจําพิธีการ จํานวน 2 คน เพื่ออํานวยความสะดวกในชวงพิธีการ 
4.  ขอเรียนเชิญคณะผูบริหารและหัวหนาหนวยงานมารวมเปนเกียรติในพิธีลงนาม 

มติท่ีประชุม 
เห็นชอบในการลงนามในบันทึกความเขา ใจระหว างมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

พระนครศรีอยุธยากับสถานีโทรทัศนเคเบิล Atv 

ระเบียบวาระท่ี  6  เรื่องอื่น ๆ 

ระเบียบวาระที่ 6.1  การนําเสนอโครงการนอกสถานที่ต้ัง 

สาระสําคัญโดยยอ 
คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  ขอนําเสนอโครงการจัดการศึกษานอก 

สถานที่ตั้ง  ขออนุญาตใหผูชวยศาสตราจารยยงยศ  เล็กกลาง  เปนผูนําเสนอ 

ขอเสนอ/ญัตติ 
-ไมมี- 

มติท่ีประชุม 
รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 6.2  โครงการสวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
พระชนมมายุ 84 พรรษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

สาระสําคัญโดยยอ 
รองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการไดนําเสนอโครงการสวนเฉลิมพระเกียรติ 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวพระชนมมายุ 84 พรรษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โครงการนี้เกิดจาก 
จังหวัดรวมกับองคการบริหารสวนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ตองการใหมีการเทิดพระเกียรติ 
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวที่จะมีพระชนมมายุครบ 84 พรรรษา ในวันที่ 5  ธันวาคม พ.ศ. 2553 
จึงจัดตั้งคณะกรรมการดําเนินกิจกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ไดรับมอบหมายให 
รับผิดชอบจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช 

ขอเสนอ/ญัตติ 
-ไมมี- 

มติท่ีประชุม 
รับทราบ  และมอบหมายใหคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตรเปนเจาภาพ  ดําเนิน 

กิจกรรมโครงการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช 

ระเบียบวาระที่ 6.3  กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ 11/2553 

สาระสําคัญโดยยอ 
เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนําเสนอปฏิทินเพื่อหารือเรื่องกําหนด 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2553 

ขอเสนอ/ญัตติ 
ขอความเห็นชอบกําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2553 

วันอังคารที่  15 มิถุนายน  พ.ศ.2553 เวลา 13.30 น. ณ  หองประชุม 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พระนครศรีอยุธยา 

มติท่ีประชุม 
รับทราบ
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ปดประชุมเวลา เวลา  19.10 น. 

รศ.วันทนีย  แสนภักดี  ผูตรวจบันทึกการประชุม 
นางสาวภัครินทร  ภิญญา  ผูบันทึกการประชุม 
นางสาวปยะนุช  แสงมะฮะหมัด  ผูบันทึกการประชุม




