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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ 5/2555
วันอังคารที่ 20 มีนาคม 2555 เวลา 13.30  17.30 น.
ณ หองประชุม 1 อาคาร 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
--------------------------------------------------

ผูที่มาประชุม
1. ดร.บูรพาทิศ
2. รศ.วันทนีย
3. ผศ.ดร.วิมลพรรณ
4. นายจิรศักดิ์
5. ดร.ชิดชัย
6. นายสุนทร
7. ดร.อมรรัตน
8. ดร.ภาคิน
9. ผศ.วชิรา
10. ผศ.จินตนา
11. นางสาวนันทนา
12. ดร.รวีวัตร

พลอยสุวรรณ
แสนภักดี
รุงพรหม
ชุมวรานนท
สนั่นเสียง
โภชฌงค
สนั่นเสียง
โชติเวศยศิลป
ปูชตรีรัตน
เวชมี
แยมบู
สิริภูบาล

อธิการบดี
รองอธิการบดีฝายบริหาร
รองอธิการบดีฝายวิชาการ
รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา
รองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ
รองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา
คณบดีคณะครุศาสตร
(แทน) คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
(แทน) คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

ประธาน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

(แทน) ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ

กรรมการ
ผูอํานวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา กรรมการ

ผูเขารวมประชุม
1. นางสุนทรี
2. นางสาวเพลินตา
3. นางสารภี
4. นางลักขณา
5. ผศ.ดร.ยุวดี
6. นางนันทนา

โพธิกุล
โมสกุล
พูลศิริ
เตชวงษ
วงษทน
สมบรูณ

ผูอํานวยการกองกลาง
ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน
ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา
ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา
ประธานคณะทํางานศูนยฝกปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ
นักวิชาการศึกษา

ผูไมเขารวมประชุม
1. รศ.ลํายอง
2. ผศ.พันทิพา
3. นายทวีศักดิ์

ปลั่งกลาง
มาลา
จริตควร

คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
ผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา
ผูชวยอธิการบดีฝายบริหาร

ติดภารกิจ
ติดภารกิจ
ติดภารกิจ

เปดประชุม เวลา 13.30 น.
ประธานพิจารณาจํานวนกรรมการที่มาประชุมและเห็นวาครบองคประชุมแลวจึงเปดการประชุม
และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 6/2555
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ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ
ระเบียบวาระที่ 1.1 อธิการบดีเดินทางไปราชการที่มหาวิทยาลัยบูรพา
สาระสําคัญโดยยอ
อธิการบดี ไปราชการที่มหาวิทยาลัยบูรพา และขณะนี้กําลังเดินทางกลับเพื่อมารวมการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในครั้งนี้ ไดมอบหมายใหรองอธิการบดีฝายบริหารปฏิบัติ
หนาที่เปนประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยไปพลางกอน
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 1.2 การประชุมสภามหาวิทยาลัย
สาระสําคัญโดยยอ
มหาวิ ท ยาลั ย กํ า หนดการประชุ ม สภามหาวิ ท ยาลั ย ในวั น พุ ธ ที่ 21 มี น าคม 2555
ณ หองประชุม 1 อาคาร 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และขอเรียนเชิญคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยเขารวมประชุมในครั้งนี้ดวย
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 2.1 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2555
สาระสําคัญโดยยอ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยไดมีก ารประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ครั้ง ที่ 4/2555 เมื่อ วันอั งคารที่ 6 มี นาคม 2555 ณ หองประชุม 1 อาคาร 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย นําเสนอรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2555
เพื่อขอใหที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รั บ รองรายงานการประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย ครั้ ง ที่ 4/2555
โดยไมมีการแกไข

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 6/2555
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ระเบียบวาระที่ 2.2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ พิเศษ (4)/2555
สาระสําคัญโดยยอ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยไดมีก ารประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
ครั้งที่ พิเศษ (4)/2555 เมื่อวันอั งคารที่ 13 มีนาคม 2555 ณ หองประชุม 1 อาคาร 2 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย นําเสนอรายงานการประชุม ครั้งที่ พิเศษ
(4)/2555 เพื่อขอใหที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับ รองรายงานการประชุม คณะกรรมการบริห ารมหาวิท ยาลัย ครั้ง ที่ พิ เ ศษ (4)/2555
โดยไมมีการแกไข

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม
ระเบียบวาระที่ 3.1 รายงานขอมูลการดําเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริห ารมหาวิท ยาลัย ราชภัฏ พระนครศรีอ ยุธ ยา
ครั้งที่ 4/2555
สาระสําคัญโดยยอ
เลขานุ ก ารคณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย นํ า เสนอข อ มู ล การดํ า เนิ น งานและ
ผลการปฏิบัติตามมติที่ ประชุม คณะกรรมการบริห ารมหาวิท ยาลัย ครั้งที่ 4/2555 โดยไดแจง และ
มอบใหหนวยงานและบุคคลที่เกี่ยวของดําเนินการตามมติแลว
ความเปนมา/เรื่องเดิม/ขอเท็จจริง
1. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ไดมีมติกําหนดเปนแนวปฏิบัติใหเลขานุการนําเสนอ
ที่ประชุมเพื่อทราบความคืบหนาหรือขอมูลการดําเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติทุกครั้งโดยบรรจุ
เปนเรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งกอนดวย
2. คณะกรรมการบริห ารมหาวิท ยาลัย มี ก ารประชุม ครั้ง ที่ 4/2555 เมื่ อ วันอั ง คารที่
6 มีนาคม 2555 เวลา 13.30 น. ณ หองประชุม 1 อาคาร 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
โดยมีสาระตามรายงานการประชุมฯ ในระเบียบวาระที่ 2.1
3. คณะกรรมการบริห ารมหาวิท ยาลัย มี ก ารประชุม ครั้ง ที่ 4/2555 เมื่ อ วันอั ง คารที่
6 มีนาคม 2555 โดยมอบหมายใหฝายเลขานุการแจงไปยังหนวยงานและบุคคลที่เกี่ยวของปฏิบัติตาม
มติที่ประชุมในระเบียบวาระที่ 3.1
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 6/2555
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ระเบียบวาระที่ 3.2 รายงานขอมูลการดําเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริห ารมหาวิท ยาลัย ราชภัฏ พระนครศรีอ ยุธ ยา
ครั้งที่ พิเศษ (4)/2555
สาระสําคัญโดยยอ
เลขานุ ก ารคณะกรรมการบริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย นํ า เสนอข อ มู ล การดํ า เนิ น งานและ
ผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ พิเศษ (4)/2555 โดยไดแจง
และมอบใหหนวยงานและบุคคลที่เกี่ยวของดําเนินการตามมติแลว
ความเปนมา/เรื่องเดิม/ขอเท็จจริง
1. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ไดมีมติกําหนดเปนแนวปฏิบัติใหเลขานุการนําเสนอ
ที่ประชุมเพื่อทราบความคืบหนาหรือขอมูลการดําเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติทุกครั้งโดยบรรจุ
เปนเรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งกอนดวย
2. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มีการประชุม ครั้งที่ พิเศษ (4)/2555 เมื่อวันอังคาร
ที่ 13 มีนาคม 2555 เวลา 13.30 น. ณ หองประชุม 1 อาคาร 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
โดยมีสาระตามรายงานการประชุมฯ ในระเบียบวาระที่ 2.1
3. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มีการประชุม ครั้งที่ พิเศษ (4)/2555 เมื่อวันอังคาร
ที่ 13 มีนาคม 2555 โดยมอบหมายใหฝายเลขานุการแจงไปยังหนวยงานและบุคคลที่เกี่ยวของปฏิบัติ
ตามมติที่ประชุมในระเบียบวาระที่ 3.1
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบ
ระเบียบวาระที่ 4.1 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะครุศาสตร
สาระสําคัญโดยยอ
ดร.อมรรัตน สนั่นเสียง รายงาน
1. สํานัก งานคณะกรรมการการศึก ษาขั้นพื้ นฐานใหคณะครุศาสตรเ ป นหนว ยพั ฒ นา
ขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษากอนแตงตั้งใหมีและเลื่อนเปนวิทยฐานะชํานาญการพิเศษและ
วิทยฐานะเชี่ยวชาญ โดยใชหลักสูตรของสวนกลาง ซึ่งขณะนี้มีขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สมัครเขารับการพัฒนาผานเขตพื้นที่การศึกษาประจําเดือนมีนาคม จํานวนประมาณ 800 คน ซึ่งคณะ
ครุศาสตรไดแตงตั้งคณะทํางานและเตรียมวางแผนในการจัดอบรม รุนที่ 1 ซึ่งจะดําเนินการจัดอบรมได
จํานวน 120 คน โดยจะขอความรวมมือจากคณะตาง ๆ และหนวยงานภายนอกในการพัฒนาครั้งนี้

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา ครั้งที่ 6/2555
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2. คณะครุศาสตรไดเขารวมโครงการพัฒนาครูสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
เอกชน ใหมีใบประกอบวิชาชีพ ในรุนที่ 1 ไดเขารวมไปแลวโดยขอความรวมมือเปนรุนตอเนื่อง ขณะนี้
อยูระหวางนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อขอใชหลักสูตร เปนหลักสูตรปริญญาบัณฑิตวิชาชีพครูรุนที่ 1
ที่กําลังจัดมีนักศึกษาจํานวน 66 คน และรุนที่ 1 ตอเนื่องกําลังเสนออยู
3. คณะครุศาสตรมี ก ารจัดสัม มนานัก ศึก ษาชั้นปที่ 5 หลัง ฝกประสบการณวิชาชีพ ครู
เต็มรูปแบบ
4. วั น พุ ธ ที่ 21 มี น าคม 2555 คณะครุ ศ าสตร จั ด กิ จ กรรมป จ ฉิ ม นิ เ ทศนั ก ศึ ก ษา
คณะครุศาสตร มีการเสวนาเรื่องการเตรียมตัวในการลงสูโรงเรียนโดยเชิญเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบเรื่องการ
สอบบรรจุมาบรรยายและผูแทนจากโรงเรียนเอกชน รวมทั้งรุนพี่ที่สอบบรรจุได
5. วันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2555 นักศึกษาชั้นปที่ 4 ที่จะทําการเลือกโรงเรียนเพื่อออก
ฝกประสบการณวิชาชีพ ในภาคเรียนที่ 1/2555
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.2 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
สาระสําคัญโดยยอ
ดร.ภาคิน โชติเวศยศิลป รายงาน
วันที่ 1920 มี นาคม 2555 มี กิ จกรรมปจ ฉิม นิเทศนักศึก ษาของคณะมนุษยศาสตรและ
สัง คมศาสตร ในวันที่ 19 มี นาคม 2555 บรรยายในเรื่อ งแนวทางการศึก ษาตอ ระดับ ปริญ ญาโท
ของบัณฑิตคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และในวันที่ 20 มีนาคม 2555 ชวงเชาจะมีการบรรยาย
แนะแนวอาชีพ จากสํานักจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และในชวงบายจะมีวิทยากรมาบรรยาย
เรื่องการพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อเตรียมพรอมเขาสูการประกอบอาชีพ
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.3 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
สาระสําคัญโดยยอ
 ไมมี 
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
 ไมมี 
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ระเบียบวาระที่ 4.4 เรื่องนําเสนอเพือ่ ทราบจากคณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สาระสําคัญโดยยอ
ผศ.วชิรา ปูชตรีรัตน รายงาน
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอยูในชวงจัดกิจกรรมปจ ฉิมนิเทศเตรียมความพรอมใน
การศึกษาตอ
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.5 เรือ่ งนําเสนอเพื่อทราบจากผูอ าํ นวยการสถาบันอยุธยาศึกษา
สาระสําคัญโดยยอ
 ไมมี 
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
 ไมมี 

ระเบียบวาระที่ 4.6 เรื่องนําเสนอเพือ่ ทราบจากผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
สาระสําคัญโดยยอ
 ไมมี 
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
 ไมมี 

ระเบียบวาระที่ 4.7 เรื่องนําเสนอเพือ่ ทราบจากผูอ ํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
สาระสําคัญโดยยอ
ผศ.จินตนา เวชมี รายงาน
1. สถาบันวิจัยและพัฒนานําเสนอขอมูล ตามที่ไดรับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา ใหดําเนินการ 4 เรื่อง ดังนี้
1) เก็บขอมูลความคิดเห็นของบุคลากร เกี่ยวกับสถานภาพของมหาวิทยาลัย (ตามมติที่
ประชุมอธิการบดี ครั้งที่ 1 (98)/2555 ไดดําเนินการเก็บขอมูลเรียบรอยแลว
2) จัดทํ า โครงการสัม มนาหรือ พั ฒ นาบุคลากรเพื่ อ เตรีย มความพร อ มสู ป ระชาคม
อาเซียน ซึ่ง ไดจัดทํ า (ราง) โครงการดังกลาว เพื่อใหคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจ ารณาให
ความเห็นและขอเสนอแนะ เพื่อปรับแกไขกอนนําเสนอมหาวิทยาลัยตอไป
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3) จัดทํ าโครงการปฐมนิ เ ทศบุคลากรที่ เ ข าใหม ห รื อ บรรจุใ หม แ ละยั ง ไม ไดเ ขารั บ
การปฐมนิเทศ ซึ่งไดจัดทํา (ราง) โครงการดังกลาวในวันที่ 2526 เมษายน 2555 เพื่อใหคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัยพิจารณาใหความเห็นและขอเสนอแนะ เพื่อปรับแกไขกอนนําเสนอมหาวิทยาลัย
ตอไป
4) เมื่ อ วั น ศุ ก ร ที่ 16 มี น าคม 2555 ได เ ข า ร ว มประชุ ม กั บ ผู ว า ราชการจั ง หวั ด
พระนครศรีอยุธยา ในเรื่องการจัดกิจกรรมโครงการบานหลังเลิกเรียนและพื้นที่สรางสรรคสําหรับเด็ก
และเยาวชน ที่ประชุมมอบหมายให มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลสุวรรณภูมิ รับผิดชอบงานวิทยากร อบรมภาษาอังกฤษ ญี่ปุน และจีนในการจัดคายฤดูรอน
2. วั น พุ ธ ที่ 21 มี น าคม 2555 มี ก ารนํ า เสนอความก า วหน า งานวิ จั ย จํ า นวน
16 เรื่อง และทําการคัดเลือกงานวิจัยที่จะนําเสนอในงานวิจัยแหงชาติในเดือนกันยายน 2555
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.8 เรื่องนําเสนอเพือ่ ทราบจากผูอ ํานวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา
สาระสําคัญโดยยอ
ดร.รวีวัตร สิริภูบาล รายงาน
สํ า นั ก งานคณะกรรมการบั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาอยู ร ะหว า งรั บ สมั ค รนั ก ศึ ก ษา มี ส าขาวิ ช า
รั ฐ ป ร ะ ศ า ส น ศ า ส ต ร ม ห า บั ณ ฑิ ต ที่ เ ป ด รั บ ส มั ค ร นั ก ศึ ก ษ า ใ น ภ า ค เ รี ย น ที่ 3 / 2 5 5 4
เปาหมายตองการรับสมัครนักศึกษาจํานวน 30 คนแตมีนักศึกษาสมัครแลวจํานวน 40 คน เปดเรียนใน
วันเสารที่ 24 มีนาคม 2555 ในการเปดภาคเรียนที่ 3/2554 ภาคพิเศษ จันทรพุธศุกร เริ่มเปดตั้งแต
สัปดาหนี้และ เสารอาทิตย เริ่มเปดตั้งแตวันที่ 24 มีนาคม 2555 เปนตนไป
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.9 เรื่องนําเสนอเพือ่ ทราบจากผูอาํ นวยการสํานักงานอธิการบดี
สาระสําคัญโดยยอ
รศ.วันทนีย แสนภักดี รายงาน
สํานักงานอธิการบดีไดรับการประสานงานจากสํานัก งาน ก.พ. จะขออนุญาตใชสถานที่
สอบโดยกําหนดการสอบประมาณปลายเดือนกรกฎาคม 2555 และปลายเดือนสิงหาคม 2555 โดยจะทํา
การประสานงานรวมกับรองอธิการบดีฝายวิชาการ ในสวนของปฏิทินวิชาการตอไป
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 4.10 เรือ่ งนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีและผูชวยอธิการบดี
ระเบียบวาระที่ 4.10.1 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝายบริหาร
สาระสําคัญโดยยอ
 ไมมี 
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
 ไมมี 

ระเบียบวาระที่ 4.10.2 เรื่องนําเสนอเพือ่ ทราบจากรองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา
สาระสําคัญโดยยอ
นายจิรศักดิ์ ชุมวรานนท รายงาน
1. สรุปผลการตอบแบบแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะ (ราง) แผนพัฒนาการศึกษาระยะ
15 ป (พ.ศ.25552569) มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
2. จากการที่ไดรับมอบหมายใหเขารวมประชุมโครงการเรงรัด กํากับ ติดตามและประเมินผล
การใหความชวยเหลือฟนฟูจากอุทกภัย ที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เมื่อวันเสารที่ 17 มีนาคม
2555 ซึ่งรัฐบาลไมเชื่อมั่นการกํากับติดตามการใชจายงบประมาณจํานวนหนึ่งแสนกวาลานบาท ที่ไดอนุมัติ
ไปแลวตามมติ ครม. โดยรัฐบาลจะจ างมหาวิทยาลัยให เปนที่ ป รึกษาในการติดตามเรงรั ดการใชจาย
งบประมาณและติดตามในเรื่องคุณภาพของงานงบกลาง ฟนฟู ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาไดมี
MOU หนึ่งมหาวิทยาลัยหนึ่งจังหวัดโดยอธิการบดี ซึ่งมหาวิทยาลัยตองเปนผูดําเนินการในเรื่องนี้และ
หาพันธมิตรในการดําเนินการตอไป
3. รายงานผลการใช จ ายงบประมาณ ประจํ าป ง บประมาณ พ.ศ. 2555 (สิ้ นสุ ดวั นที่
29 กุมภาพันธ 2555) โดยกลุมงานติดตามและประเมินผลเปนหนวยงานหลักของมหาวิทยาลัยที่ทําหนาที่
ติดตาม เรงรัดการใชจายงบประมาณประเภทตาง ๆ ใหเปนไปตามแผน กองนโยบายและแผนไดประสาน
ขอมูลกับหนวยงานผูที่ไดรับงบประมาณ และกลุมงานการเงินและบัญชีเพื่อนําเสนอขอมูลใหหนวยงานที่
เกี่ยวของไดทราบ จึงนําเสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยทราบเพื่อใชเปนขอมูลในการเรงรัด ติดตาม
การใชจายงบประมาณและการดําเนินงานใหเปนตามแผนตอไป
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 4.10.3 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝายวิชาการ
สาระสําคัญโดยยอ
ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุงพรหม รายงาน
1. สถิติการรับสมั ครนัก ศึกษาภาคปกติ ปก ารศึก ษา 2555 รอบสองจํานวน 1,427 คน
คณะครุศาสตร จํานวน 960 คน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร จํานวน 166 คน คณะวิทยาการ
จัดการ จํานวน 161 คน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จํานวน 140 คน ซึ่งในวันพุธที่ 21 มีนาคม
2555 จะมีการประชุมเจาหนาที่ สายสนับสนุนวิชาการ จะชี้แจงเกี่ยวกั บวันที่นัก ศึกษาจะมาสอบ ใน
หลายปที่ผานมามหาวิทยาลัยมีก ารตั้ง คณะกรรมการแตไม ไดมี การประชุม เมื่อมีนักศึก ษาประมาณ
1400 คน เขามายังมหาวิทยาลัยตองมีการเตรียมความพรอมในเรื่อง หองน้ํา โรงอาหาร อาคารเรียน
ตาง ๆ
2. สภาวิชาการไดทําบันทึกแจงวาระการประชุมไปเมื่อวันศุกรที่ผานมามีเรื่องที่ดําเนินการ
และตรวจสอบแลว ซึ่งจะนําเขาที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย คือ การปรับปรุงกลุมวิชาชีพครูของคณะ
ครุศาสตร และการเห็นชอบอาจารยประจําหลักสูตรพัฒนาชุมชนผานความเห็นชอบของสภาวิชาการและ
คณะกรรมการประจําคณะไดบรรจุเขาในวาระการประชุมสภามหาวิทยาลัยเรียบรอยแลว
3. มีห ลัก สูตรที่แกไขไม เสร็จ ตามกําหนด หลักสูตรของคณะมนุษยศาสตร ศิล ปกรรม
ศาสตร รัฐ ประศาสนศาสตร จะตรวจสอบใหห ากยัง มี เ วลาพอเพื่ อ บรรจุเ ปนระเบียบวาระอื่ น ๆ
ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย
4. ที่ประชุมคณะกรรมการเลือกสรรผูสมควรไดรับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจําปการศึกษา
25542555 มีมติใหปรับปรุงขอมูลเกี่ยวกับการเสนอใหปริญญาบัตรและใหสงมาในเวลา 12.00 น. แตยัง
ไมมีผูสงขอมูลดังกลาวมา จึงนําเรียนคณะกรรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.10.4 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ
สาระสําคัญโดยยอ
ดร.ชิดชัย สนั่นเสียง รายงาน
1. ขอความรวมมือในการดําเนินงานตามนโยบาย โดยขอความรวมมือจากคณะทั้ง 4 คณะ
ตามที่ ได ป ระกาศไปแล ว 1 โปรแกรม 1 วิ จัย 1 หลั ก สู ตรฝก อบรม 1 โครงการ บริก ารวิช าการ
อยางนอ ยแตล ะโปรแกรมตอ งมี 1 ผลงานวิจัยที่ รวมกั นทํ า และตอ งมี ห ลัก สูตรฝก อบรมระยะสั้ น
สวนโครงการบริการวิชาการเปนหนาที่ที่ตองดําเนินการอยูแลว โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาจะเปนผู
ขับเคลื่อนโดยเฉพาะขับเคลื่อนอาจารยใหมทั้งหมด และอีกสวนหนึ่งสถาบันวิจัยและพัฒนาจะมีการ
เรียกประชุม อ.บ.ต. เมื่อไหรก็ตามหากไมรูวาจะทําหลักสูตรอะไร ขอความรวมมือจากคณะสงอาจารย
เขามารวมประชุมเพื่อจะไดนําขอมูลเหลานั้นไปดําเนินการ
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2. การประชุ ม สัม มนาสมั ช ชาปฏิรูป ระดั บ ชาติ ครั้ง ที่ 2/2555 มหาวิ ท ยาลัยราชภั ฏ
พระนครศรี อ ยุ ธ ยาเป น ตัว แทนในฐานะเป น สมาชิ ก ที่ จ ะต อ งเข า สั ม มนาสมั ช ชาปฏิ รูป ระดั บ ชาติ
ซึ่ง มหาวิท ยาลัยอยูในนามมหาวิท ยาลัยราชภัฏ กลุมที่ 2 ภาคกลางและภาคใต ซึ่ง สถาบันวิจัยและ
พั ฒ นาได สง อาจารย ไปจํา นวน 3 ท าน ประกอบด วย รองอธิ ก ารบดี ฝา ยวิ จัย และบริก ารวิช าการ
ผศ.ศานิตย สวัสดิกาญจน อาจารยสมเกียรติ แดงเจริญ ไปเขารวมประชุมในวันที่ 30 มีนาคม 2555
ถึงวันที่ 1 เมษายน 2555 ณ ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 4.10.5 เรือ่ งนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา
สาระสําคัญโดยยอ
 ไมมี 
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
 ไมมี 

ระเบียบวาระที่ 4.10.6 เรื่องนําเสนอเพือ่ ทราบจากผูชวยอธิการบดีฝายบริหาร
สาระสําคัญโดยยอ
 ไมมี 
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
 ไมมี 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องนําเสนอเพื่อพิจารณา
ระเบียบวาระที่ 5.1 ขออนุมัติในหลักการ การจายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวพนักงาน
มหาวิทยาลัย อาจารยอัตราจาง และเจาหนาที่ประจําตามสัญญา
สาระสําคัญโดยยอ
นางสาวเพลินตา โมสกุ ล ผูอํ านวยการกองนโยบายและแผน นําเสนอขอมู ล ประกอบ
การจายเงินเพิ่มคาครองชีพคราวพนักงานมหาวิทยาลัย อาจารยอัตราจาง และเจาหนาที่ประจําตาม
สัญญา ดังนี้
ตามมติคณะรัฐมนตรีเ มื่ อวันที่ 20 กั นยายน 2554 เห็นชอบใหป รับเงินเพิ่ ม คาครองชีพ
ชั่วคราวของขาราชการ ลูกจางประจํา ลูกจางชั่วคราว ใหมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2555 และ
มติ ค ณะรั ฐ มนตรี เ มื่ อ วั น ที่ 4 มกราคม 2555 อนุ มั ติ ใ นหลั ก การให พ นั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย ที่ จ า ง
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ดวยเงินงบประมาณแผนดินของสถาบันอุดมศึกษาไดรับการจัดสรรเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราว โดยใหมี
ผลบังคับตั้งแต วันที่ 1 มกราคม 2555
ดร.อมรรัตน สนั่นเสียง กลาววา เนื่องจากเมื่อวันจันทรที่ 19 มีนาคม 2555 มีการประชุม
ครูและผูบริหารโรงเรียนสาธิตทั้ง 3 แหง มหาวิทยาลัยไดมีแนวคิดในการนําเงินบํารุงการศึกษาที่มีอยูของ
ป พ.ศ. 2555 และใหจัดทําระเบียบการจายเงินคาครองชีพตามระเบียบกระทรวงการคลัง ไมทราบวา
มหาวิทยาลัยไดมีการดําเนินการจัดทําหรือไม
นางสาวเพลิ น ตา โมสกุ ล กล า วว า การจ า ยเงิ น ค า ครองชี พ ตามระเบี ย บ
กระทรวงการคลัง จะมีในสวนของเจาหนาที่ ประจําตามสัญญาที่ จะตอ งดําเนินการดวยเชนเดียวกั น
แตมีในสวนของเกณฑที่จะปรับทุกคนเปน 15,000 บาท โดยทันทีหรือไมและควรมีการตั้งคณะกรรมการ
พิจารณาในเรื่องนี้หรือไม ตามหลักการที่รัฐบาลกําหนด
นายจิ ร ศั ก ดิ์ ชุ ม วรานนท กล า วว า ระบบของมหาวิ ท ยาลั ย ที่ ต อ งใช เ งิ น รายได
ซึ่ง การจายเงินคาครองชีพ ตามที่รัฐ บาลประกาศ จะใชงบประมาณจํานวน 600,000 บาทตอ เดือ น
ปจ จุบันมหาวิทยาลัยใชเ งินรายไดที่เ ปน บกศ. จายเปนเงินคาจางเจาหนาที่ป ระจําตามสัญ ญาปล ะ
ประมาณ 14 ลานบาท เปนภาระที่เพิ่มขึ้นพอสมควร หากมองวาเราเปนผูประกอบการบริษัท หางราน
จะทําอยางไรเพื่อใหมีรายได ในปตอไปตั้งแตเดือนตุลาคม 2555 ตองตั้งงบประมาณ 12 เดือน เปนเงิน
22 ลานบาท จะทําใหงบประมาณคาจางบุคลากรหนวยงานสูงมาก หนวยงานใดรับภาระเรื่องคาจาง
บุคลากรในเปอรเซ็นตที่สูงจะทําใหงบลงทุนและงบดําเนินงานนอยลง จึงนําเรียนเพื่อทราบเปนขอมูล
ในเบื้องตน
ดร.รวีวัตร สิ ริภูบาล กลาววา เห็นควรตั้ง คณะกรรมการ (ราง) ระเบียบการจายเงิน
สํ า หรั บ เงิ น นอกงบประมาณในส ว นต า ง ๆ สํ า หรั บ เงิ น งบประมาณแผ น ดิ น ใช ร ะเบี ย บของ
กระทรวงการคลังได แตไมรวมถึงพนักงานมหาวิทยาลัยที่จางดวยเงินงบประมาณของมหาวิท ยาลัย
ซึ่งมีเจาหนาที่หลายสวนที่ไมเกี่ยวของควรจะตองรางระเบียบขึ้นมารองรับกอน เมื่องบประมาณสูงขึ้น
จะตองเกี่ยวพันกับรายไดของสวนตาง ๆ อาจจะตองจําเปนขึ้นคาหนวยกิตเพื่อใหเหมาะสมกับสภาวะ
เศรษฐกิจในปจจุบัน และควรรางระเบียบตาง ๆ ขึ้นดวยเพื่อใหสอดคลองกับสภาวะของงบประมาณ
และการลงทุนตาง ๆ
รศ.วันทนีย แสนภักดี กลาววา ทุก งบประมาณจะตอ งลดลงเนื่อ งจากตองปรับ เปน
งบบุคลากรเปนสวนใหญ แตในขณะเดียวกันเมื่อเงินเดือนเพิ่มแลวคุณภาพของงานตองเพิ่มตามดวย
เพื่อใหสอดคลองกับการที่สมควรไดรับเงินเดือนเพิ่มขึ้นตามอัตราคาครองชีพ
ดร.รวีวัตร สิ ริภูบาล กลาววา เมื่อ รายจายของมหาวิท ยาลัยสูง ขึ้นก็ ควรตอ งพั ฒ นา
ในเรื่องของรายรับของมหาวิทยาลัยใหเพิ่ม ขึ้นตามไปดวยในคราวเดียวกัน หากไมตั้งคณะกรรมการ
พิจารณาใหรอบครอบโดยไมมีระเบียบจะไมเปนการดี ควรพิจารณาวามหาวิทยาลัยควรมีรายรับเพิ่มขึ้น
มากนอยเพียงใด ความเปนจริงตองตั้งคณะกรรมการศึกษาขอมูลลวงหนาแลวตามที่ไดรับทราบขอมูล
ในเบื้องตนแตจนบัดนี้มีระเบียบกระทรวงการคลังที่จะตองดําเนินการจายแลว ทําใหไมทราบวาควรจะ
เก็บคาหนวยกิตเทาไหร และควรจะมีรายรับจากสวนตาง ๆ มากนอยเพียงใด และจะจายอยางไรให
เหมาะสมมหาวิทยาลัยจึงจะอยูไดใหสอดคลองกับอัตราคาครองชีพ
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นายจิ ร ศั ก ดิ์ ชุ ม วรานนท กล า วว า จากกรอบอั ต ราพนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย
ปนี้มหาวิทยาลัยไดอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนมาจํานวน 32 อัตรา และในปหนาจะ
ไดรับอัตราเพิ่มอีก หากบริหารอัตราอยางระมัดระวังโดยเมื่อเราไดรับอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยแลว
อัตราเดิมตองยุบโดยใชงบประมาณแผนดินใหมากที่สุดจะทําใหภาระงบประมาณไมกระทบกระเทือน
สามารถดําเนินการจายจากเงิน บกศ. โดยไม ตองพึ่ ง งบคงคลัง ได หากพิ จ ารณาจากการเบิก จาย
งบประมาณของปที่ ผานมามหาวิทยาลัยสามารถประหยัดงบประมาณโดยที่ ไมไดจายเงิน บางคณะ
เบิกจายงบประมาณเพียง6070 เปอรเซ็นตของเงินงบประมาณที่ตั้งไว การใชมาตรการขึ้นคาหนวยกิต
อาจจะเป น ทางเลื อ กสุ ด ท า ยเนื่ อ งจากสามารถหาทางอื่ น ได เช น การประหยั ด ค า ใช จ า ย
หรือการปรับเปลี่ยนโอนงบประมาณที่ไมจําเปนและคุมอัตรากําลังจะสามารถคุมการบริหารจัดการในปนี้
และปหนาได
ดร.อมรรัตน สนั่นเสีย ง กลาววา ตอ งทํ าความเขาใจกอ นวาเงินเพิ่ม คาครองชีพชั่วคราว
มหาวิทยาลัยไมเคยแจงวาจะไมจายตามนโยบายรัฐบาล แตขณะนี้ทุกคนคิดวาเมื่อไหรจะได โรงเรียน
สาธิต คณะครุศาสตร เตรียมตั้ง กํ าหนดระยะเวลา 2 เดือ น ในการจัดทํ าระเบียบการจายเงินเพิ่ ม
คาครองชีพชั่วคราวใหผานการพิจารณาและจายตามที่รัฐบาลกําหนด และขณะนี้ม หาวิทยาลัยตอ ง
ควบคุมตามที่รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา เชน ตอ งแจง ใหทุก คณะ ทุกหนวยงาน และทุ ก
องคกร ไดรับทราบวาหากจัดการทุกอัตราที่ไมใชพนักงานมหาวิทยาลัยโดยงบแผนดิน นําการวิเคราะห
งานเปนตัวตั้ง ซึ่งคณะครุศาสตรควรมี 27 อัตรา แตปจจุบันมี เพี ยง 6 อัตรา แตม องวาขณะนี้ไม ควร
มีบุคลากรเพิ่มขึ้นเพียงแตตองจัดการอัตราภายในมหาวิทยาลัยใหหมดไปไดจริงเสียกอน เรื่องการขึ้น
เงินเดือนหลายมหาวิทยาลัยราชภัฏหารือรวมกันและรับภาระหนักเชนเดียวกัน และคงตองใชเงินคงคลัง
และสุดทายเปนการพิจารณาขึ้นคาเลาเรียน แตสิ่งสําคัญที่สุดตองแจงใหรับทราบโดยทั่วกันอยางชัดเจน
ดร.รวีวัตร สิ ริภูบาล กลาววา การขึ้นคาหนวยกิ ตของนัก ศึกษาควรคํานวณและไม ควร
ดําเนินการลาชา เนื่องจากขึ้นจากภาวะดัชนีคาครองชีพเมื่อมีเงินเดือนเพิ่มขึ้นอํานาจการใชจายของ
ประชาชนก็มากขึ้นในโอกาสที่จะขึ้นไดมี ขออางในการขึ้นคาหนวยกิตก็ควรขึ้น แตถาขึ้นคาหนวยกิ ต
โดยไมมีเหตุผลชี้แจงในการขึ้นคาหนวยกิตในอีก 23 ปขางหนาที่มหาวิทยาลัยไมมีเงินงบประมาณแลว
จะทําใหประชาชนตอวามหาวิทยาลัยไดในภายหลังวาขึ้นดวยสาเหตุอะไร แตถาขึ้นในชวงนี้เหมาะสม
มากกวาเมื่ อศึกษาขอมู ลรายรับ และรายจายของมหาวิทยาลัยที่ เหลือ ในการบริห ารจัดการเพียงพอ
หรือไม
นายจิรศักดิ์ ชุ มวรานนท กลาววา มหาวิทยาลัยปรับคาเทอมเหมาจายเมื่อ ป พ.ศ. 2549
เมื่อเปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยราชภัฏที่อื่น ๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาคาเทอม
คอนขางสูง อาจจะเปนจังหวะที่ดีที่จะขึ้นทําใหมีขออางแตเมื่อดูขอมูลเด็กกูกองทุน กยศ. เกินครึ่งหนึ่ง
และมีโ ควตาใหม หาวิท ยาลัยจํากั ด แตควรพิ จ ารณาขึ้นคาเทอม กศ.บป. เนื่องจากแตกตางกันเกิ น
ครึ่งหนึ่งแตมหาวิทยาลัย มีภาระเรื่องคาสอน คาสาธารณูปโภค เปนตน
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มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
เห็นชอบในหลักการ การจายเงินเพิ่มคาครองชีพชั่วคราวพนักงานมหาวิทยาลัย อาจารย
อัตราจาง และเจาหนาที่ประจําตามสัญญา และมอบหมายผูอํานวยการกองกลางแตงตั้งคณะกรรมการ
จัดทํา (ราง) ระเบียบ โดยใหมีผูแทนคณาจารย พนักงานมหาวิทยาลัยทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน
ซึ่งเปนผูมีสวนไดเสีย มอบหมายนิติกรเปนเลขานุการ

ระเบียบวาระที่ 5.2 ขอความเห็นชอบงบประมาณรายจายสําหรับโครงการฟนฟูศูนยฝก
ปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ (อาคารสวนหลวง)
สาระสําคัญโดยยอ
ผศ.ดร.ยุวดี วงษทน ประธานคณะทํางานศูนยฝกปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ นําเสนอ โครงการ
ฟนฟูศูนยฝกปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ (อาคารสวนหลวง) ผลกระทบจากอุทกภัย ซึ่งกองนโยบายและ
แผนไดพิจารณาแลววาเปนการจัดทําโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณสําหรับฟนฟูศูนยฝกปฏิบัติการฯ
เพิ่มเติม ซึ่งไมเปนการซ้ําซอนกับงบกลางโครงการฟนฟูในสวนที่ศูนยฝกปฏิบัติการฯ ไดรับจัดสรรจาก
งบประมาณแผนดิน
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
เห็ น ชอบงบประมาณรายจ า ยสํ า หรั บ โครงการฟ น ฟู ศู น ย ฝ ก ปฏิ บั ติ ก ารวิ ช าชี พ ธุ ร กิ จ
(อาคารสวนหลวง)

ระเบี ยบวาระที่ 5.3 ขอความเห็น ชอบรายการงบประมาณค าใชจ ายในการซ อ มรั บ
พระราชทานปริญญาบัตรและจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ประจําป พ.ศ. 2555
สาระสําคัญโดยยอ
นางสารภี พูลศิริ ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา นําเสนอรายการงบประมาณคาใชจาย
ในการซอมรับพระราชทานปริญญาบัตรและจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจําป พ.ศ. 2555
ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ไดแจงกําหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ในปการศึกษา
25532554 มีบัณฑิตและมหาบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
รวมจํานวนทั้งสิ้น 972 คน โดยกองพัฒนานักศึกษาไดจัดทํางบประมาณคาใชจายในงานพิธีพระราชทาน
ปริญ ญาบัตร ประจําป พ.ศ. 2555 รวมทั้ งสิ้น 1,065,300 บาท ซึ่ง มีง บ บ.กศ. ปงบประมาณ 2555
ที่ไดรับอนุมัติแลวจํานวน 329,500 บาท และงบประมาณที่จะขออนุมัติในครั้งนี้ คือ งบทะเบียนบัณฑิต
จํานวน 384,200 บาท และงบสวัสดิการ จํานวน 351,600 บาท รวมเปนเงินจํานวนทั้งสิ้น 735,800
บาท โดยเบิกจายจากงบทะเบียนบัณฑิตและงบสวัสดิการ
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[215]
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
มอบหมายรองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษาและผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษาทบทวน
และปรับ ปรุง แก ไขแลวนําเสนอที่ ประชุม คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพิจ ารณาอี กครั้งในการ
ประชุมคราวตอไป โดยใชหลักการดังนี้
1) ใหพิจารณารายการคาใชจายที่แทจริงทุกกิจกรรมและรวมงบประมาณที่ตองใช
2) แหลง เงินงบประมาณมาจากแหลง ใด และมีจํานวนเท าใด เพี ยงพอกั บ คาใชจาย
หรือไม และหากไมเพี ยงพอจะเพิ่มจากรายรับ (แหลงรายได : เงินบํารุงการศึกษา /คาลงทะเบียน)
ไดหรือไม
3) หากดําเนินการเต็มที่ แลวไม เพี ยงพอจึงใหใชเ งินสวัสดิก ารในรายการที่ จําเปนหรือ
รายการที่ไมสามารถเบิกจายจากงบปกติได
4) หากจําเปนตองออกระเบียบ/ประกาศที่เกี่ยวของใหดําเนินการเพื่อใหสามารถเบิกจาย
ไดตอไป

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
ระเบียบวาระที่ 6.1 กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2555
สาระสําคัญโดยยอ
เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย นําเสนอปฏิทินเพื่อ หารือเรื่องกําหนด
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2555
ขอเสนอ/ญัตติ
ขอความเห็นชอบกําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2555
วันอั งคารที่ 3 เมษายน 2555 เวลา 13.30 น. ณ หอ งประชุม 1 อาคาร 2 มหาวิท ยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา
มติ/ความคิดเห็นของที่ประชุม
รับทราบ
ปดประชุมเวลา เวลา 17.30 น.
นางสาวภัครินทร
นายสราวุธ
นางสาวปยะนุช
นางนงคราญ
รศ.วันทนีย

ภิญญา
คําสัตย
แสงมะฮะหมัด
คงสมทรง
แสนภักดี

ผูบันทึกการประชุม
ผูบันทึกการประชุม
ผูบันทึกการประชุม
ผูบันทึกการประชุม
ผูตรวจบันทึกการประชุม
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