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รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
คร้ังที่ 25/2555 

วันอังคารท่ี 25 ธันวาคม 2555 เวลา 13.4516.00 น. 
ณ หองประชุม 1 อาคาร 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

-------------------------------------------------- 
ผูท่ีมาประชุม 
1. ดร.พรเทพ รูแผน รองอธิการบดฝีายบริหาร ประธาน 
2. นายจิรศักดิ์ ชุมวรานนท รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา กรรมการ 
3. ดร.ชิดชัย สนั่นเสียง รองอธิการบดฝีายวิจัยและบริการวิชาการ กรรมการ 
4. ผศ.วิชชุกร นาคธน คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร กรรมการ 
5. รศ.ดร.นพวรรณ ธีระพันธเจริญ คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กรรมการ 
6. ดร.อมรรัตน สนั่นเสียง คณบดีคณะครุศาสตร กรรมการ 
7. รศ.ลํายอง ปลั่งกลาง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กรรมการ 
8. นางสาวฤดี เสริมชยุต (แทน) ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กรรมการ 
9. นางสาวกันยารัตน โกมโลทก (แทน) ผูอํานวยการสถาบันอยุธยาศึกษา กรรมการ 
10. นายชัยพฤกษ ชูดํา ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี 

สารสนเทศ กรรมการ 
11. ดร.กมลวรรณ วรรณธนัง (แทน) ผูอํานวยการสํานักงานบัณฑิตศึกษา กรรมการ 

ผูเขารวมประชุม 
1. นางสุนทรี โพธิกุล ผูอํานวยการกองกลาง 
2. นางลักขณา เตชวงษ ผูอํานวยการกองบริการการศึกษา 
3. นางสารภี พูลศิริ ผูอํานวยการกองพฒันานักศึกษา 
4. นางสาวเพลินตา โมสกลุ ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน 
4. รศ.ไพฑูรย สมัครกิจ ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ 
5. ผศ.วชิรา ปูชตรีรัตน รองคณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ผูไมเขารวมประชุม 
1. ดร.บรูพาทิศ พลอยสุวรรณ อธิการบดี ติดราชการ 
2. ผศ.ดร.วิมลพรรณ รุงพรหม รองอธิการบดฝีายวิชาการ ติดราชการ 
3. นายทวีศักดิ์ จริตควร ผูชวยอธิการบดีฝายบริหาร ติดภารกิจ 
4. นายสุนทร โภชฌงค รองอธิการบดฝีายกจิการนกัศึกษา ติดภารกิจ 
5. นางสาววนิดา อินทรลักษณ ผูชวยอธิการบดฝีายกิจการพเิศษและ 

ตรวจสอบภายใน ติดราชการ
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เริ่มประชุม เวลา 13.45 น. 
ประธานพิจารณาจํานวนกรรมการที่มาประชุมและเห็นวาครบองคประชุมแลวจึงเปดการประชุม 

และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหทราบ 
ระเบียบวาระที่ 1.1 การมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่เปนประธานการประชุมคณะกรรมการ 

บริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 25/2555 

สาระสําคัญโดยยอ 
เนื่องจากอธิการบดีซึ่งเปนประธานการประชุมในวันนี้ติดราชการที่กรุงเทพฯ ไมสามารถเขารวม 

ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยได จึงมอบหมายรองอธิการบดีฝายบริหารปฏิบัติหนาที่แทน 
อธิการบดี 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 1.2 การประชุมสภาวิชาการ ประจําเดือนธันวาคม 2555 

สาระสําคัญโดยยอ 
ขณะนี้มีผูเช่ียวชาญจากประเทศญี่ปุนจํานวน 1 ทาน ช่ือวา ดร. โนริคัตซึ โอซึมิ อายุ 70 ป 

ซึ่งเกษียณอายุงานแลวจากมหาวิทยาลัยเกียวโต ประเทศญี่ปุน มีความตองการที่จะชวยเหลือมหาวิทยาลัยได 
เสนอตัวเปนอาสาสมัคร โดยไมตองมีคาจางดวยเงินงบประมาณใดๆ รวมถึงคาที่พัก เพียงขอใหมหาวิทยาลัยจัด 
สถานที่สําหรับการนั่งทํางาน ซึ่งไดรับความอนุเคราะหจากคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จัดหองทํางานไวให 
ที่ศูนยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ซึ่งไดเดินทางมาทํางานเมื่อวันจันทรที่ 24 ธันวาคม 2555 และเดินทางกลับ 
ในวันที่ 5 มกราคม 2556  ทานเปนผูที่มีความเช่ียวชาญทางดานการทําสื่อการสอน โดยเฉพาะสื่อทาง 
วิทยาศาสตร จบการศึกษาทางดานฟสกิสและจิตวิทยา เปนการนําเอาความรูดานวิทยาศาสตรผสมผสานกับดาน 
จิตวิทยาจนกลายเปนผูเช่ียวชาญทางดานการผลิตสื่อ พิพิธภัณฑดานวิทยาศาสตรทานเปนผูริเริ่ม ซึ่งองคการ 
พิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ(อพวช.) ไดไปดูงานที่ทานซึ่งเปนผูริเริ่มไวที่เกียวโตนํามาทําเปนองคการ 
พิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ ทานเคยเดินทางมาทํางานที่ประเทศไทย 2 ป ทํางานกับสถาบันสงเสริมการ 
สอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) ปจจุบันทานเปนอาจารยอยูที่มหาวิทยาลัยเอกชนและจะเกษียณอายุ 
งานจากมหาวิทยาลัยเอกชนประมาณเดือนมีนาคม 2556 จึงไดเสนอตัววามีความตองการที่จะมาชวยงาน 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระที่ 2.1 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 24/2555 

สาระสําคัญโดยยอ 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยไดมีการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 

ครั้งที่ 24/2555 เมื่อวันอังคารที่ 11 ธันวาคม 2555 เวลา 13.30 น. ณ หองประชุม 1 อาคาร 2 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย นําเสนอรายงานการประชุม ครั้งที่ 
24/2555  เพื่อขอใหที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม 

มต/ิความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้ งที่ 24/2555 

โดยไมมีการแกไข 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุม 

ระเบียบวาระที่ 3.1 รายงานขอมูลการดําเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุม 
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
ครั้งที่ 24/2555 

สาระสําคัญโดยยอ 
1. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ไดมีมติกําหนดเปนแนวปฏิบัติใหเลขานุการนําเสนอ 

ที่ประชุมเพื่อทราบความคืบหนาหรือขอมูลการดําเนินงานและผลการปฏิบัติตามมติทุกครั้งโดยบรรจุ 
เปนเรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งกอนดวย 

2. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มีการประชุม ครั้งที่ 24/2555 เมื่อวันอังคารที่ 
11 ธันวาคม 2555 เวลา 13.30 น. ณ หองประชุม 1 อาคาร 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา โดย 
มีสาระตามรายงานการประชุมฯ ในระเบียบวาระที่ 2.1 

3.  คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย มีการประชุม ครั้งที่ 24/2555 เมื่อวันอังคารที่ 
11 ธันวาคม 2555 โดยมอบหมายใหฝายเลขานุการแจงไปยังหนวยงานและบุคคลที่เกี่ยวของปฏิบัติ 
ตามมติที่ประชุมในระเบียบวาระที่ 3.1 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.1 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะครุศาสตร 

สาระสําคัญโดยยอ 
1. การจัดกิจกรรมโครงการจัดนิทรรศการวันครูของคณะครุศาสตรในวันที่ 1516 มกราคม 

2556 

2. กําหนดการสอบเขาของโรงเรียนสาธิต 3 แหง 

3. โรงเรียนสาธิตรับการประเมินภายนอกในวันที่ 34 มกราคม และ วันที่ 7 มกราคม 2556 

4. ศูนยการศึกษาพิเศษ จัดงานวันเด็กแหงชาติ ประจําป 2556 ในวันเสารที่ 12 มกราคม 

2556 ณ ลานหนาอาคารศูนยการศึกษาพิเศษ 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.2  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

สาระสําคัญโดยยอ 
 ไมมี  

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
 ไมมี  

ระเบียบวาระที่ 4.3  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 

สาระสําคัญโดยยอ 
 ไมมี  

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
 ไมมี  

ระเบียบวาระที่ 4.4 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากคณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

สาระสําคัญโดยยอ 
ตามที่ ดร.โนริคัตซึ โอซึมิ มีความประสงคจะชวยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาโดย 

ทานไดทําแผนไวคือในวันที่ 2 มกราคม 2556 เปนวิทยากรบรรยายใหอาจารยไดรับทราบถึงแนวทาง 
การดําเนินการตอไปอยางไรในเรื่องการจัดทําสื่อวิทยาศาสตรและการเรียนการสอนวิทยาศาสตรให 
ประสบผลสาํเร็จโดยประเด็นทีมุ่งเนนคือการประหยัดพลังงานเพื่อใชภายในมหาวิทยาลัยและนําสูทองถ่ิน 
ดวยโครงการที่จะดําเนินการตอไปคือเดือนเมษายน 2556 จะจัดอบรมใหแกคณาจารยโรงเรียน
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ประถมศึกษาข้ันพื้นฐานและจะตอยอดอีกครัง้หนึ่งในงานสัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาติ ซึ่งหารือเบื้องตน 
แลวทานมีความยินดีใหความอนุเคราะห ขณะนี้มีหองทํางานอยูที่คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีโดย 
ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศไดดําเนินการติดตั้งสัญญาณอินเตอรเน็ตให 
เรียบรอยแลว ซึ่งจะทําการติดตอกันผานอีเมลลในกรณีที่มีการดําเนินงานรวมกันตอไป 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.5  เรือ่งนําเสนอเพื่อทราบจากผูอาํนวยการสถาบนัอยุธยาศึกษา 

สาระสําคัญโดยยอ 
การจัดงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมอยุธยาและนานาชาติเฉลิมพระเกียรติในวงเงิน 

งบประมาณ 9 ลานบาท สํานักศิลปวัฒนธรรมกําหนดจัดงานในวันที่  2224 กุมภาพันธ 2556 
โดยกิจกรรมหลักจะเนนการแสดงมหกรรมฯ โดยเริ่มตั้งแตหนาสถาบันอยุธยาศึกษา ภายในสถาบัน 
อยุธยาศึกษาจะมีการแสดงวิถีชีวิตและภูมิปญญาทั้งช้ันบนและช้ันลางของสถาบันอยุธยาศึกษา  และ 
บริเวณตั้งแตหนาสถาบันตลอดจนถึงบริเวณดานหนามหาวิทยาลัยจะจัดกิจกรรมเปนถนนคนเดิน  และมี 
พิธีเปดที่บริเวณสระน้ําดานหนาอาคาร 1 คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร โดยมีพิธีเปดงานรูปแบบ 
นานาชาติรวมดวยจํานวน 13 ประเทศ ซึ่งจะเสร็จสิ้นในเวลา 20.30 น. และจะมีกิจกรรมตอที่เวทีกลาง 
หนาศาลากลางหลังเกา ซึ่งรายละเอียดขอมูลตาง ๆ ยังอยูในข้ันตอนการรวบรวมขอมูลเพื่อจัดทํา 
งบประมาณเสนอโครงการเพื่อขออนุมัติงบประมาณในการดําเนินการจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
ภายในสัปดาหที่ 1 ของเดือนมกราคม 2556 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.6 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

สาระสําคัญโดยยอ 
 ไมมี  

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
 ไมมี 
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ระเบียบวาระที่ 4.7 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

สาระสําคัญโดยยอ 
1. ผลประเมินความพึงพอใจในการชมการแสดง แสง สี เสียง “ยอยศยิ่งฟาอยุธยา 

มหานคราเกริกเกรียงไกร” ป 2555 โดยประเมินจากชวงเวลาที่ผูเขาชมแสงสีเสียงจบในแตละรอบของ 

การแสดงโดยอาจารยและนักศึกษาเปนผูแจกแบบสอบถามจํานวน 10 วัน มีขอเสนอแนะดังนี้ 

1) ดานการแสดง มีขอเสนอแนะในทางดี คือ การแสดงนาสนใจ แสดงไดดี มีขอที่ควร 
ปรับปรงุคือ การตอสูควรสมจริง 

2) ดานการบริการ มีขอเสนอแนะในทางดี คือ การใหบริการและการตอนรบัดี มีขอที่ 
ควรปรับปรุง คือ ที่นั่งชมไมคอยสะดวกและนัง่ไมสบาย 

3) ดานการจราจร มีขอเสนอแนะในการปรับปรงุคือ การจราจรไมสะดวก ทีจ่อดรถมี 
นอยไป 

2. ผลการประเมินจัดประชุมหัวหนาหมูเรียน เพื่อระดมความคิดเห็น “สภาพปญหาและ 

การพัฒนามหาวิทยาลัย” ตามสภาพปญหา ดานกายภาพ ดานการใหบริการ ดานการพัฒนาการเรียน 

การสอน ดานการพัฒนานักศึกษา ดานจิตอาสา มีขอเสนอแนะ/แนวทางแกไข ดานกายภาพ 

ดานการใหบริการ ดานการพัฒนาการเรียนการสอน ดานการพัฒนานักศึกษา ดานการเปนจิตอาสา 

3. วันที่ 21 ธันวาคม 2555 เวลา 9.0016.00 น. สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุม 

คณาจารยเพื่อพัฒนาขอเสนอโครงการวิจัยเชิงพื้นที่ (งบประมาณ 300,000 บาท) มีคณาจารยเขารวม 

ประชุม 18 คน จากคณะวิทยาการจัดการ 9 คน คณะครุศาสตร 2 คน คณะมนุษยศาสตรและ 

สังคมศาสตร 4 คน และคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 3 คน มีนายทวิช สุวรรณสิทธ์ิ เปนตัวแทน 

ชุมชนมาใหขอมูลคณาจารยไดรับฟงขอมูล ศึกษาเอกสารและเขียนขอเสนอโครงการวิจัยจํานวน 

10 โครงการ สถาบันวิจัยและพัฒนาไดใหคณาจารยสงขอเสนอโครงการวิจัยและสัญญาในวันที่ 24 

ธันวาคม 2555 ภายในเวลา 11.00 น. 

ดร.อมรรัตน  สนั่นเสียง คณบดีคณะครุศาสตร กลาววา ตามที่หัวหนาหมูเรียนไดมาพูดถึง 

สภาพปญหา ในตอนทายเปนสิ่งที่นาคิดเนื่องจากตองการใหมีการพัฒนา ซึ่งมองวาเด็กจะบอกสภาพกับ 

ปญหาได แตเมื่ออานแนวทางแกไขนั้นยังไมผานการวิเคราะหวาในเรื่องดังกลาวใครควรทําอยางไร 

อาจจะนําขอมูลสภาพปญหาไปวิเคราะหหรือเปนขอเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อใหมีแนวทางที่จะ 

พัฒนาไดบาง 

ผศ.วิชชุกร  นาคธน คณบดีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร กลาววา ปญหาเรื่อง 

การจัดระดมสมองในระบบความคิดเห็นนาจะเปนเรื่องที่ดีในภาคการศึกษาหนึ่งใหนักศึกษาซึ่งเปน 

ผูรับบริการไดมีสวนสะทอนความคิดเห็น ปญหา ในกระบวนการควรจะมีการดําเนินการในสวนที่ 

สามารถดําเนินการได  และสวนใดที่ คิดวาเปนปญหารวมกันควรตองมีการพูดคุยในรายละเอียด 

ตัวอยางเชน เรื่องการเรียนการสอน การเปลี่ยนอาจารยผูสอนบอยควรมีการระดมสมองกันวานักศึกษา
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ตองการอะไร  อาจารยสามารถจัดใหไดแคไหนอยางไร ซึ่งเปนปญหาความตองการที่นักศึกษาเสนอ 

ข้ึนมา บางเรื่องเปนเรื่องที่มีเหตุผลอาจจะแกไขได  และบางเรื่องตองยอมรับโดยสภาพ เชน อาจารย 

ผูสอนนอยก็ตองมีการช้ีแจงใหนักศึกษาไดรับทราบ  เมื่อนักศึกษามีการสะทอนมาแลวมหาวิทยาลัย 

อาจมีคณะทํางานเปนดาน ๆหรือไม หรืออาจมีการมอบใหกองกลางแบงคณะทํางาน เชน ดานกายภาพ 

อาจมอบใหคณบดีทุกคณะ รวมทั้งกองกลางไดเปนคณะทํางานในสวนนี้หรือไม ดานการใหบริการ 

ดานการเรียนการสอนอาจมีรองอธิการบดีฝายวิชาการเปนประธานคณะทํางาน และมีรองคณบดีฝาย 

วิชาการแตละคณะประชุมรวมกันเพื่อหาแนวทางหรือไม  และมีการประชุมแจงใหนักศึกษาไดรับทราบ 

วามหาวิทยาลัยไดดําเนินการอะไรไปแลวบาง  และอะไรบางที่เปนปญหาที่ยังไมชัดเจน  และยังแกไข 

ไมได เปนตน  ตามที่เห็นวามีการเสนอเพื่อการแกปญหาเปนข้ันตอนไป 

นายชัยพฤกษ  ชูดํา ผูอํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กลาววา 

สวนหนึ่งเกิดจากตัวนักศึกษาเอง เชน ภูมิทัศนสวนใหญไมสะอาดมีฝุนจํานวนมาก เศษขยะ 

เศษอาหาร วางกลาดเกลื่อน  และรอยขีดขวนในหองเรียน ทั้งหมดเกิดจากตัวนักศึกษาดวยเชนกัน 

ผศ.วชิรา  ปูชตรีรัตน รองคณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กลาววา ฝากกับ 

มหาวิทยาลัยวาเมื่อสอบถามปญหาที่เกิดข้ึนจากการสะทอนปญหาของนักศึกษานั้นเกิดจากใคร 

ซึ่งบางอยางเกิดจากนักศึกษาเอง เชน หองน้ําสกปรก หองเรียนถูกขีดเขียนขางฝาผนัง และขอฝาก 

ผูอํานวยการกองกลางควรถายรูปใหเห็นวาเกิดจากอะไร หองเรียนไหนมีเรียนบาง 

ดร.ชิดชัย  สนั่นเสียง  รองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ กลาววา การดําเนินการ 

ตองมีวัตถุประสงคในการทํา ซึ่งครั้งนี้เปนการดําเนินการครั้งแรกนักศึกษามองเหน็สภาพและปญหาเปน 

อยางไร  แตภายใตความตองการของอาจารยตองการปญหาที่ลึกจึงทําใหมองปญหาไมออก เพราะ 

เนื่องจากไมไดมีการตั้งประเด็นในเรื่องนั้นๆไว เมื่อสถาบันวิจัยและพัฒนาจะตั้งประเด็นปญหาหรือ 

ตองการรูวัตถุประสงคแคไหนหรือตองการเขาไปแกไข แตในครั้งนี้เปนการเริ่มตนเพื่อมองภาพรวมใน 

ครั้งตอไปจะตองลงรายละเอียดแบบลึกในแตละเรื่อง เพื่อใหทราบวาปญหาใดมีความสําคัญตามลําดับ 

กอนหลัง 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ และมีขอสั่งการดังนี้ 
1) จากผลการประเมนิความพึงพอใจในการชมการแสดง แสง สี เสียง “ยอยศยิ่งฟาอยุธยา 

มหานคราเกริกเกรียงไกร” ป 2555 มอบกองกลางสงผลไปใหผูรับผิดชอบคือ ผศ. สุมิตร เทพวงศ คณะ 
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และสถาบันอยุธยาศึกษาไดรับทราบผลการประเมินดังกลาวตอไป 

2) ผลการประเมินจัดประชุมหัวหนาหมูเรียน เพื่อระดมความคิดเห็น “สภาพปญหาและ 

การพัฒนามหาวิทยาลัย” มอบกองกลางสรุปขอมูลแจงไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อพัฒนาใหสมบรูณ 

ยิ่งขึ้นตอไป
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3) มอบกองกลางทําหนังสือสงผลไปถึงแตละหนวยงานเพื่อวิเคราะหยืนยันปญหาวาใช 

หรือไมอยางไร บางทีสิ่งที่นักศึกษามองเห็นอาจจะไมมีความชัดเจน หากยังยืนยันวาเปนปญหารวมกับ 

นักศึกษาก็สามารถทําโครงการที่จะพัฒนาแกปญหาตอไป 

ระเบียบวาระที่ 4.8  เรื่องนําเสนอเพือ่ทราบจากผูอาํนวยการสํานักงานคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา 

สาระสําคัญโดยยอ 
1. ขณะนี้มีผูประสงคที่จะสมัครเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตจํานวน 210 คน 

ซึ่งจะมีการสอบคัดเลือกประมาณเดือนมกราคม  2556 
2. การจัดประชุมคณะกรรมการบัณฑิตศึกษาจะจัดข้ึนในวันพุธที่ 9 มกราคม 2556 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.9 เรื่องนําเสนอเพือ่ทราบจากผูอาํนวยการสํานกังานอธกิารบดี 

สาระสําคัญโดยยอ 
1. คุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

ประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 องคการบริหารสวนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและหนวยงาน 
ทา ง ก า ร ศึ กษา ในจั ง ห วั ดพระนคร ศรี อ ยุ ธ ย า ขออนุญ าตใช ห อ ง ป ร ะ ชุมมห า วิทย าลั ย 
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พรอมเครื่องโสตทัศนูปกรณ เปนสถานที่ในการจัดงานวันครูในวันที่ 16 
มกราคม 2556 และขอเรียนเชิญคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยทุกทานเขารวมงานวันครู ครั้งที่ 57 
ตามหนังสือ ที่ ศธ 04093/6711 ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2555 พรอมกําหนดการจัดงานวันครู 

2. การดูแลความเรียบรอยและความปลอดภัยของทรัพยสินและสถานที่ราชการระหวาง 
วันหยุดราชการ สํานักงานอธิการบดีขอความอนุเคราะหโปรดแจงใหผูใตบังคับบัญชาใหดําเนินการดังนี้ 

2.1 เก็บวัสดุอุปกรณการเรียนการสอนใหเรียบรอย อุปกรณที่สามารถนําใสตูไดใหเก็บ 
ใสตูใหเรียบรอยพรอมใสกุญแจ 

2.2 ถอดปลั๊กอุปกรณไฟฟาที่ไมใช เพื่อความปลอดภัยระหวางวันที่ 29 ธันวาคม 2555 
 วันที่ 1 มกราคม 2556 

2.3 ปดหองปฏิบัติการ ปดหองเรียน ปดอาคารสํานักงานตาง ๆ ปดกอกน้ําที่อยูใน 
หองปฏิบัติการ ปดกอกน้ําในอาคารใหเรียบรอยกอนออกจากหองและกอนออกจากอาคารสํานักงาน 
ถอดปลั๊กตูเย็นทุกหองใหเรียบรอย 

2.4 ใหบุคลากรที่ถือกุญแจอาคาร มอบกุญแจใหกับผูรับผิดชอบอาคารในระหวาง 
วันที่ 29 ธันวาคม 2555วันที่ 1 มกราคม 2556 

3. มหาวิทยาลัยไดสงขอมูลขอรับจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมใหกับพนักงานมหาวิทยาลัย 
ที่ไดรับบรรจุและแตงตั้งกอนวันที่ 1 มกราคม 2555 และปรับวุฒิพนักงานมหาวิทยาลัยที่จางกอนวันที่ 1 
มกราคม 2555 ขณะนี้นางสาวมาลัยรัก สระทองพูล กลุมงานบริหารงานบุคคล กองกลาง



การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ครั้งที่ 1/2556 

[210] 

กําลังดําเนินการจัดทําหนังสือแจงไปยังที่ประชุมอธิการบดี จึงนําเรียนคณะกรรมการบริหาร 
มหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบ 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.10  เรือ่งนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีและผูชวยอธกิารบดี 

ระเบียบวาระที่ 4.10.1 เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝายบริหาร 
สาระสําคัญโดยยอ 

1. การดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการ ลูกจางประจํา และพนักงาน 
มหาวิทยาลัยจากเดิมไดตั้งเปาหมายดําเนินการใหเสร็จสิ้นภายในสิ้นปที่ผานมา  แตเนื่องจากผล 
การประเมินยังไมสงมา โดยไดจัดสงหนังสือเรงรัดในเรื่องการสงผลการประเมินในแตละสวนสงเขามา 
ซึ่งหลังจากเทศกาลปใหมเสร็จสิ้นตองประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง  และสามารถเลื่อนข้ันเงินเดือน 
ของรอบเดือนตุลาคมไดภายในเดือนมกราคม 2556  และขอความอนุเคราะหสวนงานตาง ๆ เรงรัด 
การดําเนินการเรื่องดังกลาวดวย 

2. ในวันที่ 27 ธันวาคม 2555 มหาวิทยาลัยจะจัดงานปใหม  เพื่อเปนการพบปะสังสรรค 
ผูบริหาร คณาจารย เจาหนาที่และบุคลากรที่ เกษียณอายุราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พระนครศรีอยุธยา ณ บริเวณหนาอาคาร 2 ตั้งแตเวลา 17.00 21.30 น. หากทานใดไมสะดวกเขา 
รวมงานดังกลาว ขอใหแจงผานคณะที่ทานสังกัดเพื่อความสะดวกในการจัดเตรียมอาหารไดตรงตาม 
จํานวนผูเขารวมงาน 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.10.2  เรื่องนําเสนอเพือ่ทราบจากรองอธกิารบดฝีายวางแผนและพฒันา 

สาระสําคัญโดยยอ 
1. สรุปสาระสําคัญจากการประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษา 

สูมาตรฐานคุณภาพการศึกษาอาเซียน กิจกรรมการประชุม ประกอบดวย การปาฐกถาพิเศษ การประกาศ 

เกียรติคุณ การบรรยาย การอภิปราย การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู การนําเสนอผลงานวิจัย การแสดง 

นิทรรศการผลงานของสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษาและผลงานของนิสิตนักศึกษา 

2. สรุปสาระสําคัญการประชุมชี้แจง เรื่อง แนวทางในการนําเกณฑคุณภาพการศึกษาสูความ 

เปนเลิศ EdPEx ไปใชในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เพื่อประชาสัมพันธเ ชิญชวนให 

สถาบันอุดมศึกษาในสังกัดและในกํากับ ไดรับทราบแนวทางของการนําเกณฑคุณภาพการศึกษาสูความเปน 

เลิศไปใชในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใตเงื่อนไข ข้ันตอนการเขารวมโครงการฯ และรวมแลกเปลี่ยน
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ความคิดเห็นในการนําเกณฑ EdPEx มาใชในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เพื่อพัฒนาคุณภาพ 

การจัดการศึกษาไปสูความเปนเลิศอยางกาวกระโดด 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.10.3  เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝายวิชาการ 

สาระสําคัญโดยยอ 
1. กองบริการการศึกษารายงานผลการรายงานตัวนักศึกษาภาคปกติปการศึกษา 2556 

รอบแรกใหที่ประชุมทราบ เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2555 กองบริการการศึกษาและคณะกรรมการที่ 
เกี่ยวของไดดําเนินการรับรายงานตัวนักศึกษาภาคปกติ  จากแผนการรับสมัครมีนักศึกษาผานการสอบ 
สัมภาษณจํานวน 673 คน ไดมารายงานตัวจํานวน 548 คน คิดเปนรอยละ 81.43 มีรายละเอียดแตละ 
คณะดังนี้ คณะครุศาสตรมีนักศึกษามารายงานตัวจํ านวน 233 คน คิดเปนรอยละ 89.04 
คณะมนุษยศาสตรและสั งคมศาสตรมารายงานตัวจํานวน 154 คน คิดเปนรอยละ 83.24 
คณะวิทยาศาสตร และ เทคโนโลยี มาร ายงานตัวจํ านวน 90  คน  คิดเป นร อยละ 79.65 
คณะวิทยาการจัดการมารายงานตัวจํานวน 101 คน คิดเปนรอยละ 68.10 โดยรวมแลวมา 
รายงานตัวรอยละ 81.43 

2. การรับสมัครนักศึกษาภาค กศ.บป. กองบริการการศึกษาอยูระหวางรวบรวมขอมูล 
จากคณะตาง ๆ ใหสงขอมูลกลับมายังกองบริการการศึกษาภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2555 วาคณะมี 
ความประสงคหรือพรอมทีจ่ะเปดรบันักศึกษาภาค กศ.บป. ในสาขาอะไรและจํานวนเทาใด  และหลังจาก 
นั้นกองบริการการศึกษาจะดําเนินการรวบรวมขอมูลและเสนอกองนโยบายและแผนวิเคราะหความ 
คุมทุน ความเปนไปไดในการดําเนินการ  และจะนําเสนอแจงในที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร 
มหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบอีกครั้งหนึ่งประมาณปลายเดือนมกราคม 2556 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.10.4   เรื่องนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธิการบดีฝายวิจัยและบริการวิชาการ 

สาระสําคัญโดยยอ 
จังหวัดพระนครศรีอยุธยามี เรื่องแจงใหทราบวาในป 2556 กรมการพัฒนาชุมชน 

กระทรวงมหาดไทยจะมีการเก็บรวบรวมขอมูลความจําเปนพื้นฐาน (จปฐ.) กับขอมูลพื้นฐานระดับ 
หมูบาน/ชุมชน (กชช. 2 ค) จึงขอประชาสัมพันธใหทราบและขอความรวมมือในการตอบขอมูลดังกลาว 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ 4.10.5 เรือ่งนําเสนอเพื่อทราบจากรองอธกิารบดฝีายกิจการนกัศกึษา 

สาระสําคัญโดยยอ 
1. กองพัฒนานักศึกษาจะนําตัวแทนนักศึกษาเขารวมแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยแหง 

ประเทศไทยรอบมหกรรมในวันที่ 919 มกราคม 2556 ที่สถาบันพลศึกษาจังหวัดชลบุรี 
2. งานสหกิจศึกษา อยูระหวางการดําเนินการในเรื่องการแตงตั้งคณะกรรมการซึ่งยังขาด 

คณะกรรมการของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร และอยูระหวางการดําเนินการตรวจสอบขอมูล 
เอกสาร และภายในเดือนมกราคม 2556 จะเชิญประชุมคณะกรรมการดําเนินงานอีกครั้งหนึ่ง 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4.10.6  เรื่องนําเสนอเพือ่ทราบจากผูชวยอธิการบดฝีายบริหาร 

สาระสําคัญโดยยอ 
 ไมมี  

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
 ไมมี  

ระเบียบวาระที่ 4.10.7 เรื่องนําเสนอเพือ่ทราบจากผูชวยอธิการบดฝีายกิจการพิเศษ 
และตรวจสอบภายใน 

สาระสําคัญโดยยอ 
 ไมมี  

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
 ไมมี  

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องนําเสนอเพื่อพิจารณา 
ระเบียบวาระที่ 5.1 พิจารณาใหความเห็นและขอเสนอแนะการติดตามความกาวหนา 

การใหความชวยเหลือ ฟนฟู ผูที่ไดรับผลกระทบจากสถานการณ 
อุทกภัย เงินกันเหลื่อมปงบประมาณ พ.ศ. 2555 รายงาน ณ วันที่ 
24 ธันวาคม 2555 

สาระสําคัญโดยยอ 
นายจิรศักดิ์  ชุมวรานนท รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา นําเสนอขอมูลสรุป 

ความกาวหนาการเบิกจายงบประมาณของสวนราชการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555
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(เงินกันเหลื่อมป) งบกลาง โครงการใหความชวยเหลือ ฟนฟู เยียวยา ผูที่ ไดรับผลกระทบจาก 
สถานการณอุทกภัย ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2555 

รายละเอียด 
การเปรียบเทียบ 

หมายเหตุ 
24 ธันวาคม 2555 31 ตุลาคม 2555 

1. เงินกันเหลื่อมป (ยอดคงเหลือยกมา) 58,976,131.40 58,976,131.40 ทั้งหมด 13 รายการ 

2. เบิกจายสะสม 29,865,131.40 4,608,000.00 

3. คงเหลือ 29,111,000.00 54,368,131.40 

4. รอยละการเบิกจายสะสม 50.64 7.81 

ยังคงเหลือการเบิกจายปรับปรุงบานพักเจาหนาที่ ที่ตองเรงดําเนินการใหแลวเสร็จ 
กรรมการตรวจการจางหรือควบคุมงาน  และกองกลางซึ่งมีหนวยงานในสังกัดคืองานพัสดุ งานอาคาร 
สถานที่ และงานการเงิน ตองเรงรัดเนื่องจากเหลือเวลาเพียง 3 วัน เหตุที่ตองเรงดําเนินการ เนื่องจาก 
รัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรี กรรมาธิการ และสภาผูแทนราษฎร  กรรมาธิการตรวจสอบติดตามการใช 
จายเงินฟนฟูเยียวยาฯ โดยสภาผูแทนราษฎรเปนผูจัดต้ังไว ไดมีมติเรื่องการเรงรัดการดําเนินงานโดยให 
มหาวิทยาลัยใหคํามั่นวาตองเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2555 จึงใหเรงดําเนินการ มิฉะนั้นจะมีผลตอ 
การพิจารณางบประมาณ ซึ่งงบประมาณอาจจะถูกพับไปหากไมแลวเสร็จตามที่กําหนด และตองนําเขา 
วาระเพื่อพิจารณาเพื่อใหผูบริหารใหความเห็นและชวยเรงดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของเชนกองกลาง 
หรือบุคลากรในหนวยงานของทานที่เปนกรรมการในชุดตาง ๆ 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
เห็นชอบการติดตามความกาวหนาการใหความชวยเหลือ ฟนฟู ผูที่ไดรับผลกระทบจาก 

สถานการณอุทกภัย เงินกันเหลื่อมปงบประมาณ พ.ศ. 2555 รายงาน ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2555 
ตามที่เสนอ 

ระเบียบวาระที่ 5.2 ขอความเห็นชอบการรายงานผลการติดตามและประเมินผล 
โครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 

สาระสําคัญโดยยอ 
นางสาวเพลินตา  โมสกุล ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน นําเสนอรายงานผล 

การติดตามและประเมินผลโครงการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2555 การดําเนินงานติดตามและ 
ประเมินผล กองนโยบายและแผนไดดําเนินการติดตามการดําเนินงานในรอบระยะเวลา 1 ป ตั้งแตวันที่ 
1 ตุลาคม 2554วันที่ 30 กันยายน 2555 การติดตามงบประมาณเปนการรายงานผลโครงการตาง ๆ 
ตามขอมูลพื้นฐานการดําเนินโครงการตามแผนการใชจายงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2555 งบประมาณแผนดิน งบ บ.กศ. งบ กศ.บป. งบบัณฑิตศึกษา งบประมาณรายจายงบกลาง 
โครงการฟนฟู เยียวยาผูไดรับผลกระทบจากสถานการณอุทกภัย งบประมาณรายจายโครงการเงินกูเพื่อ 
ฟนฟูเศรษฐกิจและพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน (DPL) ของศูนย สํานัก สถาบัน และวิธีการติดตามและ
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ประเมินผลโครงการ โดยเทียบวัดจากเกณฑที่กําหนดไวและไดกําหนดการรายงานในระดับคณะ/สํานัก/ 
สถาบัน โดยมีเกณฑในการติดตามประเมินผลเทียบเปนระดับคะแนน ซึ่งกองนโยบายและแผนไดติดตาม 
เปนรายไตรมาสและติดตามตอนสิ้นปงบประมาณและมีคูมือติดตามงบประมาณการดําเนินงานและแจง 
ใหทุกหนวยงานทราบเปนการรายงานภาพรวมของขอมูลทั้งหมดที่ไดติดตามจากทุกหนวยงาน โดยให 
ทุกหนวยงานพิจารณาขอมูลเอกสารและรายงานที่นําเสนอเพื่อใหขอเสนอแนะและความคิดเห็น เพื่อนํา 
ขอมูลไปใชในประกอบการประกันคุณภาพการศึกษาและการดําเนินงานตางๆ โดยกองนโยบายและแผน 
จะจัดทําแบบตอบรับขอมูลเพื่อรวบรวมเสนอเขาที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อ 
พิจารณาใหความเห็นชอบตอไป 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
มอบคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยนําเอกสารขอมูลกลับไปพิจารณาและจัดสง 

แบบตอบรับขอมูลกลับมายังกองนโยบายและแผนเพื่อรวบรวมเสนอเขาที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร 
มหาวิทยาลัยในคราวตอไป 

ระเบียบวาระที่  5.3 ขอความเห็นชอบกรอบอัตรากําลัง ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 25552560 

สาระสําคัญโดยยอ 
การจัดทํากรอบอัตรากําลังโดยคณะกรรมการชุดเดิมซึ่งกองนโยบายและแผนเปนฝาย 

เลขานุการ ทําหนาที่หลัก  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการจดัสรรกรอบอัตรากําลังมีมติใหแตละหนวยงาน 
กลับไปทบทวน ซึ่งอาจจะมีผลกับการปรับโครงสราง การเพิ่มหนวยงานหรือยุบหนวยงานดวย  และมีการ 
ใหสงขอมูลกลับมาที่กองนโยบายและแผนใหม  ประกอบกับมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทํา 
กรอบอัตรากําลังของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา” ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามเมื่อวันที่ 18 
ธันวาคม 2555 ผลการประชุมใหมหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และสถาบัน 
เทคโนโลยีปทุมวันรวมตัวกันนําเสนอในภาพรวมเพื่อให ครม. มีมติเห็นชอบอนุมัติกรอบอัตรากําลัง 

กรอบอัตรากําลังที่ไดดําเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการจัดสรรกรอบอัตรากําลัง 
โดยใหหนวยงาน ศูนย สํานัก กลับไปทบทวนการวิเคราะหกรอบอัตรากําลังตั้งแตป 2555 – 2560 เพื่อสง 
ขอมูลใหกับกองนโยบายและแผนภายในวันจันทรที่ 24 ธันวาคม 2555 โดยนําขอมูลรายละเอียดทั้งหมด 
ที่แตละหนวยงานจัดสงเปนรูปเลมใหกับกองนโยบายและแผนขอใหสงภายในวันที่ 28 ธันวาคม 2555 
โดยกองนโยบายและแผนจะจัดทําบันทึกขอความไปยังหนวยงานเพื่อรับทราบอีกครั้งหนึ่ง โดยขอมูล 
เหลาน้ีจะไมมีการปรับแกใด ๆ ทั้งสิ้น จะนําสงใหกับ สกอ. โดยตรง 

มติ/ความเห็นของที่ประชุม 
เห็นชอบกรอบอัตรากําลัง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 25552560 และใหนําเสนอสภา 

มหาวิทยาลัยตอไป



การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา  ครั้งที่ 1/2556 

[215] 

ระเบียบวาระที่ 6  เรื่องอื่น ๆ 
ระเบียบวาระที่ 6.1 กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2556 

สาระสําคัญโดยยอ 
เลขานุการคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย นําเสนอปฏิทินเพื่อหารือเรื่องกําหนด 

การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2556 โดยกําหนดปฏิทินการประชุมคณะกรรมการ 
บริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2556 ในวันอังคารที่ 8 มกราคม 2556 เวลา 13.30 น. ณ หองประชุม 1 
อาคาร 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 6.2 การปรับปรุงแกไขขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
วาดวยคุณสมบัติ และวิธีการสรรหาอธิการบดี  พ.ศ. .... 

สาระสําคัญโดยยอ 

รศ. ไพฑูรย  สมัครกิจ ประธานสภาคณาจารยและขาราชการ นําเสนอ การปรับปรุงแกไข 
ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวยคุณสมบัติ และวิธีการสรรหาอธิการบดี ตามที่ 
สภาคณาจารยและขาราชการไดดําเนินการปรับปรุง แกไขขอบังคับ วาดวยคุณสมบัติ และวิธีการสรรหา 
อธิการบดี พ.ศ. 2547 และไดมีการประชาพิจารณจํานวน 3 ครั้ง และไดแจกเอกสารไปยังคณาจารย 
และเจาหนาที่ทุกคนเพื่อตอบแบบตอบรับกลับมาวาเห็นดวยหรือไม อยางไร เพื่อยืนยันวาไดผาน 
การเห็นชอบ หรือคณาจารยเจาหนาที่ไดอานและรวมแสดงความเห็นเกี่ยวกับขอบังคับ และไดผาน 
การประชุมสภาคณาจารยและขาราชการไปแลวจํานวน 7 ครั้ง จนได (ราง) ขอบังคับมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏพระนครศรีอยุธยา วาดวย คุณสมบัติและวิธีการสรรหาอธิการบดี จึงนําเรียนคณะกรรมการ 
บริหารมหาวิทยาลัยเพื่อรับทราบการดําเนินงานแกไขขอบังคับดังกลาว 

มติ/ความคิดเห็นของท่ีประชุม 
รับทราบ 

เลิกประชุมเวลา เวลา 16.00 น. 

นางสาวภัครินทร ภิญญา ผูจดบันทึกการประชุม 
นางสุนทรี โพธิกุล ผูตรวจบันทึกการประชุม




